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Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 14 februari 2021
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
vooraf muziek
Woord van welkom, bemoediging&groet
Gezang 434 vers 1 en 2
1 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
2 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
Geloofsbelijdenis
kinderlied HH 340
1 Hij is de rots (Hij is de rots)
Waar ik op sta (waar ik op sta)
Hij is de weg (Hij is de weg)
Waar ik op ga (waar ik op ga)
Refr.
En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
Zolang ik leef
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2 In het begin (in het begin)
Was Hij het Woord (was Hij het Woord)
Hij was bij God (Hij was bij God)
En het Woord was God (en het Woord was God)
Refr.
3 Hij is het licht (Hij is het licht)
Dat altijd schijnt (dat altijd schijnt)
Van het begin (van het begin)
Tot aan het eind (tot aan het eind)
Refr.
4 Hij is de rots (Hij is de rots)
Waar ik op sta (waar ik op sta)
Hij is de weg (Hij is de weg)
Waar ik op ga (waar ik op ga)
En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
Zolang ik leef
Zolang ik leef
Zolang ik leef
Gebed

Bijbellezing Marcus 1, 40-45

Psalm 51 vers 4
aansluitend
The Psalmproject, Witter dan sneeuw
4 Voltrek de reiniging en raak mij aan
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.
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Witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij.Witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.
Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen.
Laat mij weer dansen.
Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven,
was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Overdenking

HH518OTH 244
Heer, uw bloed dat reinigt mij
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer dat u bracht
en U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.
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Dankgebed en voorbede
Medley Gezang 21: 1 en Psalm 146 vers 3 en 8
1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God .
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft,
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, Halleluja.
3 Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in ‘t hach'lijkst lot
vestigt op de Heer, zijn God
8 ’t Is de Heer van alle heren
Sions God geducht in macht
die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht
Sion zing uw God ter eer
Prijs zijn grootheid, loof de Heer
Prijs zijn grootheid, loof de Heer
Zegen

Muziek
Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.
1.
2.
3.
4.

Diaconie, Bankrekening nr is: NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
Diaconie Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal
Kerkvoodij Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

De dienst is te volgen via

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407 voor tull en twaal
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https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945 voor schalkwijk

