Liturgie voor de samenkomst
van de hervormde gemeenten te Schalkwijk en ’t Goy
en Tull en ‘t Waal
Zondag 11 april 2021
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Luisterlied Psalm 118 vers 1, 6 en 10
1.

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij die den HEER vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

6.

Des HEREN hand is hoog verheven,
des HEREN rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven
en zingen van des HEREN werk.
De HEER heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood,
en zijn genadig welbehagen
gaf mij niet over aan de dood.

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:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Stil gebed
Votum en groet

Luisterlied: Gezang 210 vers 1, 3 en 4
1

Sta op! Een morgen ongedacht,
God dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent'ontloken.
Het leven brak door aard'en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

3.

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginnne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4.

Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Geloofsbelijdenis
Luisterlied Psalm 108 vers 1
1

Gebed

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

chriftlezing: Jesaja 6 vers 1-8
Jesaja in het ambt van profeet bevestigd
1 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon,
en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel.
2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht,
met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
3 De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten;
heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!
4 De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde
zich met rook.
5 Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon
te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE
van de legermachten, gezien.
6 Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die
hij met een tang van het altaar had genomen.
7 Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt.
Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.
8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons
gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.

Luisterlied Gezang 457 vers 1, 3 en 4
1

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

3

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Preek

Luisterlied ‘Here I am’
Refrein
Here I am, wholly available
As for me, I will serve the Lord
Here I am, wholly available
As for me, I will serve the Lord
The fields are white unto harvest
But O, the labourers are so few
So Lord, I give myself to help the reaping
To gather precious souls unto You
Refrein
The time is right in the nation
For works of power and authority
God’s looking for a people who are willing
To be counted in His glorious victory
Refrein
As salt are we ready to savour?
In darkness are we ready to be light?
God’s seeking out a very special people
To manifest His truth and His might
Refrein

Gebed

Slotlied Opwekking 665/Hemelhoog732/OTH 397
Ooit komt er een dag, dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan
Ooit komt er een dag, dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon -2xRefrein:
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag!
Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist
-RefreinIk verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik u mag herkennen aan uw stem
als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent
-Refrein 2xTot aan die dag

Zegen

Collecten:
De diaconie collecte is bestemd oor Mercy Ships
Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende
nummers.
1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
2. Diaconie, Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
3. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal
4. Kerkvoogdij, 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

