
Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 6 febr. 2022 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger : Pastor Erik Mouissie; Amersfoort
Diaken : Francien Bijlenga & Karen Hunink
Muziek : Jiska de Graaf & team
Techniek : Frits Bijlenga
Lezer : Carina Schaai

Ouderling : Sander van der Bent
Dienstco : Joan Zijlstra
Projectie : Jaron Zomer
Kosters : Jan vd Ham & Jan Dirk vd Niet

Bijzonderheden:  n.v.t.

 Welkom en mededelingen

 Zingen: - opwekking 228 Wij zijn hier bijeen
- opwekking 658 Jezus, uw naam
- Naar het licht toe (Sela) 

 Stil gebed, aanvangswoorden en groet

 Zingen: NLB Lied 657:1, 3 en 4 (staat ook in “zingend geloven dl. 3, nr. 30)  

 Gebed

 Kindermoment – door Florine Pilon
Zingen: KO 233 God heeft een plan met je leven

 Dienst van het Woord:

 Inleiding en bijbellezing: Genesis 2:18-23; 3:8-13, 16-21
Bijbellezing door Carina Schaai

 Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn

 Uitleg en verkondiging: What’s in a name?

 Zingen: NLB Lied 221 ( = ELB 242) Zo vriendelijk en veilig als het licht

 Dankzegging en voorbede, afgesloten met zingen: Opwekking 436 

 Kinderen komen terug : Terugkoppeling door Florine

 Dienst van de offers: collecte voor de zending in Nqutu en zingen van de Geloofsbelijdenis (melodie 
OLB 293) 

 Zegen



Naar het licht toe (Sela)
Kom tevoorschijn
uit de duisternis.
Doe gerust een stap vooruit.
 
En vertrouw maar
dat het veilig is.
Jezus zelf nodigt je uit.
 
Wij lopen naar het licht toe. 
(licht van de wereld)
Wij lopen naar het licht toe.
(licht van God)
 
Als je twijfelt
hoe je verder moet,
als je niet meer weet waarheen.
 
Kom dan bij ons.
Wij zijn ook op zoek.
Loop de weg toch niet alleen.
 
Er is vrijheid
om op weg te gaan,
te ontdekken wie God is.
 
Het mysterie
van een God met ons,
ook in onze duisternis.

NLB 657 Zolang wij ademhalen

Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.



Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Ik geloof in God de Vader

Ik geloof in God de Vader 
Die een bron van vreugde is 
louter goedheid en genade 
licht in onze duisternis 
Hij, de Koning van de kosmos 
het gesternte zingt Zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus 
Die voor ons ter wereld kwam 
Zoon van God en Zoon des mensen 
goede Herder, Offerlam 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis 
schenkt Hij mij het eeuwig leven 
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen God zij glorie 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood dit is Mijn lichaam 
door de wijn dit is Mijn bloed 
geeft de Vredevorst mij vrede 
maakt Hij alle dingen goed.
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