Liturgie-light voor de samenkomst van de gemeente Tull&’t Waal , Honswijk,
Schalkwijk en t’goy
zondag 20 december 2020 10.00uur
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
Ook nu we weer gestart zijn met diensten in de afzonderlijke kerken, houden
we het sobere format aan: zo houden we helemaal rekening met wie via
internet met ons meeviert.
Voor de dienst

Gezang 124 : 1, 2, 3, 4, en 5

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
4 De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Aansteken adventskaarsen en lezen gedicht
votum en groet
Psalm 89 : 1 en 7
1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
gebod en belofte
Gezang 26 : 1 en 3
1 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een Licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
3 Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht
De heerschappij zal Hem behoren,
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.
Zijn naam is ‘Wonderbaar’, Zijn daden
zijn wond’ren van genaad’ alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ’t oog des Vaders treên.
kinderpraatje

Hemelhoog 426
refrein
Ik ben veilig in Jezus armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek
Waar ik zo veilig ben
1 ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
Is het soms net alsof niemand me ziet
Net of er niemand meer is die me mist
Dan mag ik weten dat Jezus er is
refrein
2 als ik andere soms word gepest
Zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem
refrein
3 Jij bent veilig in Jezus armen
Veilig ben jij bij hem
Jij bent veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek
Waar jij zo veilig bent...
Schriftlezing

Lukas 1, 26-38

Psalm 119 : 3 en 66
3 Och, schonk Gij mij de
hulp van uwe Geest.
Mocht die mij op mijn
pad ten leidsman strekken.
'k Hield dan uw wet, dan
leefde ik onbevreesd.
Dan zou geen schaamte mijn
aangezicht bedekken.
Wanner ik steeds opmerkend was geweest
hoe uw geboden mij
tot uw liefde wekken
66 Geef leven aan mijn
ziel, wees Gij mijn lied
geef dat ik eeuwig
U mag toebehoren
Onthoud mij uw getuigenissen niet
Ik was een schaap en
had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht, ik
hoor wat Gij gebiedt
Gij hebt mij immers
tot uw dienst verkoren
Preek

Levend geloof (Lukas 1, 38)

Gezang 66 : 1, 2, en 3

1 Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.
2 Om wat God heeft gedaan
zal elk geslacht voortaan
alom mij zalig spreken:
o groot geheimenis
dat mij geschonken is.
Zijn almacht is gebleken.

3 Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.
Dankgebed
Hemelhoog 467 : 1 en 3
1 Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
3 Jezus mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Voor wie niet in de kerk kan zijn; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende
nummers.
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