Liturgie-light voor de samenkomst
van de gemeente Schalkwijk en ’t Goy
Zondag 15 november 2020
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
We gebruiken een sober format: zo houden we helemaal rekening met wie
via internet met ons meeviert.

Welkom & Mededelingen
Lied: OTH 149:1 en 2: Groot is uw trouw, o Heer
Groot 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.
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al 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.
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Stilte, Bemoediging & Groet
Lied: Psalm 42: 1 Evenals een moede hinde

1

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Gebodslezing
Lied: Gezang 358: 1, 6: Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet.
1

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

6

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Gebed
Lezing: Johannes 4: 1-42
Lied: Psalm 87: 1, 2, 3 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede
1

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

Preek
Lied: Psalm 139: 1 Heer, die mij ziet zoals ik ben
1

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Geloofsbelijdenis
Lied: Psalm 139: 10 O God, hoe diep verwonderd ga
10

O God, hoe diep verwonderd ga
ik uw volmaakte wijsheid na.
Hoe schoon is alles wat Gij doet.
Hoe kostelijk in overvloed
zijn uw onpeilbare gedachten,
ik overdenk die al mijn nachten.

Gebeden
Lied: OTH 141: 1, 3: Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
Wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
Vul mij met uw Geest steeds meer,
Vul mij met uw Geest steeds meer.
Laat door mij uw levend water
Vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
Dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
Kom, Heer Jezus, in uw kracht,
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Zegen
Collecte

Schalkwijk-’t Goy
1.
Diaconie, Bankrekening nr is: NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
2.
Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk
(De collecten voor de kerkvoogdij zullen verdeeld worden over de kerkvoogdij en het
restauratiefonds)

