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Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 7 februari 2021
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
vooraf muziek
Psalm 27 uitgevoerd door Psalmproject
Woord van welkom, bemoediging&groet
Psalm 27: vers 1 en 7
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
7 O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Wetslezing
HH 294/OTH239
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer,vergeef mij en genees mij.
Vader,kom,ontmoet mij hier.
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Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar’k U steeds ontmoeten mag.
-RefreinHere Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles vor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”
-RefreinLeid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer
Gebed
HH 481
Refrein:
Hé, luister mee
naar een nieuw verhaal,
een nieuw verhaal
uit het boek van God. (2x)
Net zoals je elke dag
je boterhammen eet
en je dat ook zeker niet
een dag of drie vergeet,
zo is het met het lezen
uit het boek van onze Heer,
je kunt er veel van leren
en zo groei je telkens weer.
Luister maar mee
en doe maar mee, ja!
Bijbellezing Marcus 1, 29-39
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HH 486/OTH224
1 Bewerk ons hart, o God
Maak het goede grond
Help ons te ontvangen
Wat U spreekt tot ons
Plant Uw Woord diep in ons hart
Geef het rijke vrucht
Leid ons in Uw waarheid, Heer
Geef dat twijfel vlucht
Refr.
Laat ons zien; laat ons Christus zien
Laat Uw glorie ons beschijnen
Als Uw Woord gepredikt wordt
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer
2 Uw Woord is levend licht
Voor ons verduisterd hart
Draagt ons door verleiding heen
Wijst ons steeds Uw pad
Uw Woord is brood voor onze ziel
Vrijheid voor de slaaf
Geeft ons wijsheid, voedt ons op
Heer, spreek tot ons vandaag
Refr.
Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
Laat ons zien; laat ons Christus zien
Refr.
Overdenking
Gezang 170 vers 1 en 2
1 Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oud'ren gaan rustig welbereid
jongeren aarz'lend U tegen.
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Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.
2 Arts aller zielen, 't is genoeg,
als Gij ons neemt in uw hoede.
Heel toch de wond, die 't leven sloeg,
laat ons niet hoop'loos verbloeden.
Spreek slechts een woord, een woord met macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Dankgebed en voorbede
Onze Vader

OTH304/HH331
Geen andere naam dan de naam van Jezus,
Geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus
Is waard te ontvangen
De glorie en ere, de kracht
En de lof in eeuwigheid.
Zijn naam is verheven
Boven heel de aard'.
Zijn naam is hoger dan de hemel.
Zijn naam is verheven
Boven heel de aard'.
Geef glorie en eer Hem
En prijs nu zijn naam.
Zegen
Muziek
De diaconie collecte is bestemd voor woord en daad.
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

