Zondag 29 september 2019, 18.30 uur
“De Ark” - Krimpen aan den IJssel
Voorganger: Ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam
Thema: “Omdenken"
Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk
Orgel – Everhard Zwart
Zingen voor de dienst:
ELB 351
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam.
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.
ELB 167: 1 en 2
Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd;
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht.
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht.
Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond.
Wees Gij met mij één in uw heilig verbond:
Gij - machtige Vader; ik - waarlijk uw kind,
dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt.
Koorzang:

- My Tribute

Welkomstwoord
Intochtslied: Psalm 93: 1, 2 en 3
-StaandeDe Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.
Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.
Stil gebed
Votum en groet

Zingen: NLB 868: 1 en 2
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Koorzang:

- Friends
- Bridge over troubled water

Gebed om de opening van het woord
SCHRIFTLEZING: Genesis 9, vers 8 t/m 17
Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9‘Hierbij sluit ik een verbond
met jullie en met je nakomelingen, 10en met alle levende wezens die
bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is
gekomen, alle dieren op aarde. 11Deze belofte doe ik jullie: nooit weer
zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid,
nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
12En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van
het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13ik
plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond
tussen mij en de aarde. 14Wanneer ik wolken samendrijf boven de
aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15zal ik denken aan
mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het
water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16Als
ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het
eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17Dit,’
zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle
levende wezens op aarde gesloten heb.’

Zingen: Zingenderwijs 38: 1 en 2 (mel.: Er is een roos ontloken)
Een boog van licht en leven
staat hoog onder de zon,
om glans en gloed te geven
aan Gods vernieuwd verbond.
Zijn Geest zoekt goede grond
om samen op te leven de hele wereld rond.
De Geest daalt neer, schept vreugde
en geeft de mensen moed,
zij komt tot ons veelkleurig,
vol van Gods overvloed.
De Geest zoekt goede grond
waar daadkracht op zal bloeien en taal tot leven komt.

Koorzang:

- God will make a way

Genade en goedheid volgen mij, mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's HEREN huis, voor eeuwig wonen mag.

Overdenking: “Omdenken”
Zingen: Aan U, Vader, alle glorie
Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit den hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

(mel.: NLB: 103c)

Om de Zoon, U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.
Door de Geest, U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.
Koorzang:

- You’ve got a friend
- Love changes everything

Dankgebed, Voorbeden en ‘Onze Vader’
Collecte
Zingen tijdens de collecte: Ik zal er zijn.
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam…….
ELB 7
Mijn Herder is de HERE God, in Hem is al mijn lust;
in groene weiden voert Hij mij, aan wateren der rust.

Slotzang: ELB 170
- StaandeGroot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein: Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
AI wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein.
Zegen
Zingen: ELB 465
Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in.
De aarde is weer droog, er is een nieuw begin.
Woon hier en overal, de wereld is voor jou
en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw.
Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in.
Blijf altijd dicht bij Mij, Ik geef je leven zin.
Woon hier en overal, de wereld is van jou
en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw.
Uitleidend orgelspel
Er is een uitgangscollecte voor de kosten van deze diensten.
2019
Ontmoetingsdienst - 27 oktober - 10.00 uur
Ds. Margriet van der Kooi uit Woerden
Koor Concertante o.l.v. Marjolein Kolkert
Krimpen Zingt - 24 november - 18.30 uur
Ds. Louis Krüger uit Rotterdam
Interkerkelijk Koor Kairos o.l.v. Arie de Korte
2020
Ontmoetingsdienst - 19 januari - 10.00 uur
Ds. Wim Scheltens uit Lunteren
Krimpen Zingt - 1 maart - 18.30 uur
Ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland
Ontmoetingsdienst - 29 maart - 10.00 uur
Ds. Jenno Sijtsma uit Epe
Krimpen Zingt - 10 mei - 18.30 uur
Ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam
Ontmoetingsdienst - 27 september - 10.00 uur
Ds. C. Baggerman uit Krimpen aan den IJssel
Krimpen Zingt - 25 oktober - 18.30 uur
Nog in te vullen
Ontmoetingsdienst - 15 november - 10.00 uur
Drs. Andries Knevel uit Huizen

