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Liturgie-light
Voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk zondag 28 maart
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Mededelingen
Palm 89: 3
3 Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in 't licht gezeten,
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 118: 9 en 10
9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heeren naam.
Wij zeegnen u uit 's Heeren woning,
wij zegenen u al tezaam.
10 De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
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Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Spiegelmoment: Efeze 4, 17 – 5, 2
Zingen:OTH 243 HH 275
Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart
Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed
Zie mij voor U staan
zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
van U wil ik zijn
Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U
Schriftlezingen: Psalm 118, 24 – 29, Zacharia 9, 9 - 10 en Markus 11, 1 – 11
Gezang 117:1, 2 en 3
1 Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.
2 Uw Sion strooit U palmen
en meien voor uw voet,
en ik breng U in psalmen
mijn jubelende groet.
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Mijn hart zal openspringen
gelijk ontluikend groen,
ik wil uw naam lofzingen
zoveel mijn lied kan doen.
3 Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneschijn
wilt Ge onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn.
Met God wilt Ge ons verzoenen,
tot God heft Ge ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in 't oog.
Preek over “DE INTOCHT VAN DE KONING” n.a.v. Markus 11, 9 – 10
GEZANG 192 vers 1, 5 en 6
1 O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.
5 En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.
6 De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
Lezen formulier voorbereiding Heilig Avondmaal
Dankgebed en voorbede
Zingen: Jezus, Hij is Koning
Jezus, Hij is Koning,
Jezus, Hij is Koning,
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
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Jezus, Hij is Koning!
Jezus heeft ons vrijgekocht,
Jezus heeft ons vrijgekocht,
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.
Jezus, Hij zal komen,
Jezus, Hij zal komen,
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.
Zegen
Lied na de dienst: Juich, Hosanna! Sela
Juich, Hosanna!
Roep het uit van vreugde,
Jeruzalem je Koning komt.
Verhef dan je poorten,
Laat zegevierend ingaan
Yeshua, Messias,
Prijs Davids grote Zoon.
Nederig rijdend op een veulen,
Gods vrederijk kondigt Hij aan;
Niet door geweld, maar door Zijn lijden.
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan.
Snij palmtakken af en leg vol eerbied
Je jas als een loper op het pad.
Blinden gaan zien, verlamden lopen.
De kinderen zingen het op straat.
Wij zullen Hem zien die ons heeft liefgehad,
Als Hij verschijnt in licht en majesteit.
Hij komt, Hosanna, als Rechter op de wolken.
Jeruzalem, je Koning komt!
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
De diaconi collecte van deze week is bestemd voor Open Doors
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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

