Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 7 juni 2020 10.00 vanuit de herv. Kerk Tull&’t Waal.
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
HH 232 Laat het huis gevuld zijn
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur
Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart

Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
Woord van welkom, bemoediging&groet

Zingen Psalm 65 vers 1 en 2
1 De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
2 Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.
Gebed
Bijbellezing Handelingen 2, 13-36

Zingen Gezang 243 vers 1, 2 en 7 Toen eenmaal God ter neder kwam
1 Toen eenmaal God terneder kwam,
kwam Hij in toorn en gloed,
half duisternis, half witte vlam,
de wolken voor zijn voet.
2 Maar liefelijk en zacht gezind
komt Hij de tweede keer.
Zo teder als de morgenwind
daalt nu zijn duif terneer.
7 Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,
kom in het oor, o Geest,
en red, Heer, door uw overmacht
wie U bemint of vreest.

Overdenking
Zingen Gezang 247
1 De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.
2 Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3 De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
Dankgebed en voorbede
Zingen HH234/OTH294 Laat uw vrede heersen
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!
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

Gezang 87 (Bundel 1938) Ruis o Godsstroom der genade…
Ruis, o Godsstroom der genade,
in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder,
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.
Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van Uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt Uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortilt.
Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in 't stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat u door haar golven dragen,
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen,
door Gods vreugde wordt omspoeld.

Uitvoerenden:
ds. Marius van Duijn
te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

Collecte
Omdat we nu geen kerkdiensten hebben kunnen we dus ook niet collecteren.
Daarom willen we u graag verzoeken om af en toe wat over te maken als
collecte. Dat hoeft niet elke week, kan bv ook 1x per maand.
Schalkwijk-’t Goy
1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie,
Schalkwijk
2. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv
kerkvoogdij Schalkwijk (De collecten voor de kerkvoogdij zullen
verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds)
Tull en 't Waal
1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv
Diaconie, Tull en ’t Waal
2. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv
kerkvoogdij Tull en 't Waal

