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Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 3 januari 2021
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

vooraf muziek
Psalm 121
Woord van welkom, bemoediging&groet
OTH 146
Dank U voor deze mooie morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.
Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.
Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Wetslezing: Mattheus 5, 13-17
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HH685 Kinderlied
Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed
God is liefde, God is
God is goed
Gebed
Bijbellezing Marcus 1, 21-28
OTH 292/HH657

U die mij geschapen hebt.

U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
Overdenking
Gezang 473 vers 1, 3, 4 en 10
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd,
tot Uw lof en dienst bereid.
Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn,
dat zij Uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud, halleluja,
dat ik niets aan U onthoud, halleluja.
Maak mijn kracht en mijn verstand, halleluja,
tot een werktuig in Uw hand, halleluja.
Neem ook mijn liefde, Heer, halleluja,
‘k leg voor U haar schatten neer, halleluja.
Neem mijzelf en voor altijd, halleluja,
ben ik aan U toegewijd, halleluja.
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Dankgebed en voorbede
Onze Vader
OTH 350 HH472
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maakt het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit mede,
vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.

Zegen
Nieuwjaars toespraak namens de kerkenraden.
Opwekking 763
Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.
-RefreinO mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
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Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.
-RefreinLeer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!
-Refrein- -2xU pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.-2x-

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