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Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 21 februari 2021
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Gez. 305 : 1 en 2
1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
stil gebed
votum groet
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Ps 121 : 1 en 4
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn Herder zal niet slapen.
4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
wetslezing en samenvatting
Gez. 174 : 1
1 Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot
Al heeft ‘t gestaan ten boosten
het mocht nog worden goed
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaân
Dat wil ik gaan begeven
o Jesu, zie mij aan
Gebed
Schriftlezing : Ex 15 : 22 t/m 27// Rom. 8 : 31 t/m 39
kinderlied : Hemelhoog 247
God die alles maakte,
de lucht en 't zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.
God die 't gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
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zorgt ook voor mij.
God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duist're wolken komen,
zorgt steeds voor mij.
OTH 291
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij
Verkondiging
Ps 138 : 4
4 Als, ik omringd door tegenspoed
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven
Wanneer mijn vijand’s toorn ontbrandt
Uw rechterhand zal redding geven
De Heer is zo getrouw als sterk
Hij zal Zijn werk voor mij voleinden
Verlaat niet wat Uw hand begon
o Levensbron, wil bijstand zenden
dankgebed en voorbeden
OTH 149
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.
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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.
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.
zegen

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
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945 voor schalkwijk

