Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 16 jan. 2022 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger

Diaken
Muziek
Techniek
Lezer

: Ds. J. Winter; Bunschoten-Spakenb.
: n.v.t.
: Jesse Dijkman & team
: Frits Bijlenga
: Ellen van der Lingen

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

Bijzonderheden: n.v.t.

- Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst
- Votum en Groet
- Zingen: Opwekking 797 U brengt ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
- Leefregel: 10 woorden
- Kindermoment door Ellen Zomer

: Ellen van der Lingen
: Joan Zijlstra
: Ron Boerma
: Ite Weide & Heleen Borgdorff

- Zingen: 816. Hoogste God
Kom kijken wat de Heer gaat doen
Wees stil voor Zijn besluit
Hij breekt de boog, het wapentuig
En bant de oorlog uit
O Machtige van Israel
U staat aan onze kant
Wij hopen op de God
Die wagens In het vuur verbrandt
Hoogste God, U draagt ons
U staat altijd naast ons
U bent onze schuilplaats
U bedwingt de storm
U blijft bij ons in ons diepste lijden
Waar zijn wij zó veilig
Als bij de hoogste God?
O God van Jakob, groot en sterk
Verhef uw stem en spreek
De aarde beeft en alle bergen
Storten zich in zee
O Heer, die ons in leven laat
Al is ons hart verhard
O God die bergen beven laat,
Kom, overwin ons hart
O God die bergen beven laat,
Kom, overwin ons hart
Hoogste God, U draagt ons
U staat altijd naast ons
U bent onze schuilplaats
U bedwingt de storm
U blijft bij ons in ons diepste lijden
Waar zijn wij zó veilig
Als bij de hoogste God?
Al kolken zeeen om ons heen
U bent de God
Die wind en storm bedwingt
Ik word stil en weet
Al wankelt alles
Schudt de aarde
En gaan volken wreed tekeer
Mijn God heeft alles in Zijn hand
Al kolken zeeen om ons heen
U bent de God
Die wind en storm bedwingt
Ik word stil en weet
Al wankelt alles

Schudt de aarde
En gaan volken wreed tekeer
Mijn God heeft alles in Zijn hand
Onze God die draagt ons,
U staat altijd naast ons
U bent onze schuilplaats
U bedwingt de storm
U blijft bij ons in ons diepste lijden
Waar zijn wij zó veilig
Als bij de hoogste God?
Heer U draagt ons,
U staat altijd naast ons
U bent onze schuilplaats
U bedwingt de storm
U blijft bij ons in ons diepste lijden
Waar zijn wij zó veilig
Als bij de hoogste God?

- Gebed
- Schrift –en Tekstlezing: Lucas 10: 38 - 42
Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die
Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn
woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging
naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat
doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo
bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel
gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

- Kinderlied: Marta, Marta leg die bezem neer (Elly & Rikkert)
Martha, Martha
Leg je bezem neer
Al dat werken komt een and're keer
Martha, Martha
Altijd in de weer
Kies het beste deel
Luister naar de Heer
Ik moet werken, bezig zijn
Want dat vindt de Heer zo fijn
Nee, zegt Jezus, wees nou stil
Luister eerst naar wat Ik wil (2x)
- Preek
- Zingen: Opwekking 462
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats

Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U. -2xJa ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
- Dankgebed
- Collecte voor Evangelie en Moslims
- We belijdend ons geloof (melodie Gezang 135 Liedboek)
Ik geloof in God de Vader
Die almachtig, wijs en goed,
aard en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en Zichzelf heeft uitgesproken,
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.
Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
Die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en bespot.
Maar Die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht,
die ten onder wordt gebracht.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God, de Trooster,
Die van oudsher, wereldwijd,
overal Zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden,
mag ik op de jongste Dag
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.
- Zegen

