Op het briefje dat u bij binnenkomst ontvangen hebt, mag u
schrijven waarvoor u wilt laten bidden. Later tijdens de dienst
worden de briefjes opgehaald.
Inloop met muziek: You’re beautiful
I see your face in every sunrise
The colors of the morning are inside your eyes
The world awakens in the light of the day
I look up to the sky and say
You're beautiful
I see your power in the moonlit night
Where planets are in motion and galaxies are bright
We are amazed in the light of the stars
It's all proclaiming who you are
You're beautiful
I see you there hanging on a tree
You bled and then you died and then you rose again for me
Now you are sitting on your heavenly throne
And soon we will be coming home
You're beautiful
When we arrive at eternity's shore
Where death is just a memory and tears are no more
We'll enter in as the wedding bells ring
Your bride will come together and we'll sing
You're beautiful
I see your face
You're beautiful

In dit lied wordt bezongen hoe mooi de schepping is en hoe dat
Gods schoonheid weerspiegelt: wat bent U mooi! En we zien ook
hoe U aan het kruis voor ons gestorven bent en nu op Uw hemelse
troon zit. En uiteindelijk zullen we daar bij U thuiskomen en samen
zingen.
Inleiding op het thema door Beppie Hagen
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We gaan staan en zingen: Heer uw licht en uw liefde schijnen
(Liedboek 289)
Welkom door Benedikte
We zingen samen Votum en groet (Hemelhoog 495)
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer
Hij die alles maakte laat niet los was Hij begon
Genade en vrede van God de Vader
door Jezus Zijn Zoon, Immanuël
Hij woont met Zijn Geest in ons
Halleluja, halleluja, amen
Halleluja, halleluja, amen
Kinderen mogen naar voren komen
We zingen: Kleuren, kleuren, allemaal kleuren (Elly en Rikkert)
Gebed voor mensen die de hoop verloren hebben
We zingen een lied van hoop: liedboek 657 : 1 en 4
We lezen uit de Bijbel: Jeremia 29:11-14
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk
voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst
geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar
jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij
tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden
– spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie
samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen
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heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar
Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.
Interactief: wat maakt u, wat maakt jou hoopvol over de
toekomst?
We zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (Hemelhoog 338)
We lezen uit de Bijbel: Romeinen 8: 37-39
Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden
overwinnen. Want God houdt van ons.
Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus,
onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat
veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens
of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt,
vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt
van ons!
overdenking
We zingen samen: Ik zal er zijn (Sela)
Mededelingen en collecten, ophalen van gebedsintenties
We collecteren voor de uitgaven van de diaconie van de Amstelkerk,
zoals een attentie voor mensen die het moeilijk hebben.
U kunt uw gift overmaken op NL 12 RABO 0351 8039 98.
Uw gift voor de Amstelkerk is welkom op NL 81 RABO 0351 8036 29
t.n.v. Protestantse Gemeente Ouderkerk. U kunt ook de QR-code
scannen, zie achterin deze liturgie.
Het combo speelt: Als alles duister is (Liedboek 598)
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We spreken de gebeden uit en steken een kaarsje aan
we eindigen dit gebed door samen het Onze Vader te zingen
(Liedboek 371)
we gaan staan en zingen samen: Wij blijven geloven
Hemelhoog 279)
we ontvangen de zegen
De muziek werd vandaag begeleid door:
Giza Warner: dwarsfluit
Elianne Schulz: gitaar
Gerald Bakker: piano
Wilna Crielaard: saxofoon
Anne Roos Gravenstein, Elianne Schulz, Jan Simon Bakker: zang
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Mededelingen
Bestemming van de diaconiecollecte zijn de algemene uitgaven van
de Diaconie. U kunt uw gift overmaken op
NL 12 RABO 0351 8039 98.

I

n deze kerk is een ringleiding aanwezig. Op sommige plaatsen

werkt deze beter dan op andere. Bij problemen horen we het graag
van u.

D

e kerkdiensten zijn via onze website www.amstelkerk.net te

bekijken. Daar - en in het kerkblad nieuwStroom - vindt u ook alle
komende activiteiten.
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