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Liturgie-light
Voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 7 maart 2021
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
Vooraf muziek
Luisterlied God van trouw
God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
Bent U Heer, het anker;
Ik stel mijn hoop alleen op U.
Woord van welkom, bemoediging&groet
Medley Bless the Lord en LdvK Gezang 460 vers 1, 2 en 3
Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name
Bless the Lord, my soul
who leads me into life
Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name
Bless the Lord, my soul
who leads me into life
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Loof de koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld
Loof de koning, loof de koning
tot gij Hem ontmoeten zult
Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog
Loof uw Schepper, loof uw Schepper
loof Hem, die het al bewoog
Wetslezing
kinderlied OTH498/Hemelhoog 299
1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.
2. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel. in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.
Gebed
Bijbellezing Johannes 14, 15-30
Psalm 72 vers 1 en 2
1 Geef, Heer, de koning uwe rechten,
en uw gerechtigheid.
Aan 's konings zoon om uwe knechten
Te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden
maar armen richt hij op.
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2 Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schijnt door de nacht,
moet al het volk Hem eer bewijzen,
Hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.
Overdenking
Gezang 285 vers 1 en 3:
1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Dankgebed en voorbede

OTH293/Hemelhoog234
Vader, mijn God, ik aanbid U!
Heel mijn hart is op U gericht
Neem mijn leven in Uw hand
Hoed mijn ziel en mijn verstand
En laat Uw vrede heersen in mijn hart!
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Heilige Geest, U mijn Trooster
Maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog!
Heer Uw waarheid maakt mij vrij
En Uw leven groeit in mij
Oh, laat Uw vrede heersen in mijn hart!
Heer, ik verlang zo naar meer van U!
Vul mijn gedachten tot eer van U!
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
En stort nieuw leven uit
Door Uw geest leg Uw kracht op mij
Uw liefde die geneest
En laat Uw vrede heersen in mijn hart!

Zegen

Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.
De diaconie collecte deze week is voor de GZB voorjaarszending.
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

