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Orgelspel
Welkom (ouderling van dienst)
Lied 280: 1, 5 de vreugde voert ons naar dit huis
1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Bemoediging en groet
Vredegroet

WATERGRAAFSMEER

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en
begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van
de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden
en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving
van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.
Machtig God sterke Rots
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Schriftlezing
Efeze 4:1-13
1 Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de
weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds
bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te
bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één
hoop hebt op grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop,
6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. 7
Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus
geeft. 8 Daarom staat er: 'Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij
gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.' 9 'Hij steeg op' wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt,
naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot
boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11 En hij
is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten,
evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te
rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus
opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze
kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de
volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.
Lied 968: 2, 5
2 Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
Preek
Luisterlied: bijeenkomst op het Malieveld
Dankgebed, voorbede en Onze Vader
Psalm 68:7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
Zegen
Collecte
1e collecte voor de kerk: Voor het ondersteunen van al het werk in en
rond de kerk, kunt u uw gift overmaken op NL78INGB0000461209 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer

2e collecte voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het NBG
brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in
binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel
horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in
beweging brengt en onze weg verlicht. Het Nederlands
Bijbelgenootschap ondersteunt daarvoor vertaalprojecten van kerken in
het buitenland, maar maakt ook de Bijbel in Nederland breder bekend.
Kerk de Bron maakt bijvoorbeeld van de materialen van het Nederlands
Bijbelgenootschap gebruik voor Bijbel Basics, rond advent en Pasen.
Materialen die gratis ter beschikking worden gesteld. Een gift is dan ook
van harte aanbevolen. NL74 SNSB 0266 3808 08 tnv Nederlands
Bijbelgenootschap Haarlem

