Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 12 juli 2020
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
Ook nu we weer starten met diensten in de kerk, houden we het
sobere format aan: zo houden we helemaal rekening met wie via
internet met ons meeviert.
Vooraf --- orgel een lied.
Woord van welkom, bemoediging&groet
Psalmgebed
Psalm 8 vers 1 en 2 onberijmd voorlezen door voorganger
Psalm 8 vers 3 berijming murmelen/zachtjes lezen door de gemeente
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Psalm 8 vers 4 gespeeld 4 door Jelle, gemeente luistert
Psalm 8 vers 5 berijming murmelen/zachtjes lezen door de gemeente
Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning:
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.

Psalm 8 vers 10 onberijmd voorlezen door voorganger
Gebed
Serie: Preken voor thuisblijvers, grote steden in het Romeinse rijk.
Samaria, Caesarea, Antiochië, Athene, Rome.
Bijbellezing Handelingen 11, 19-26
OTH362/HH402 U maakt ons één
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,

wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.

Overdenking
Meditatieve muziek Jesu joy of man's desiring.
Verzoeknummers; melodie wordt gespeeld.
Dankgebed en voorbede
De geloofsbelijdenis (iedereen kan zacht meespreken)
Luisterlied "He shall feed his Flock like a Shepherd" van Handel uit de Messiah.
Zegen
Muziek
Uitvoerenden:
ds. Marius van Duijn en als technische man Addie de Gier
te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407
Collecte
Voor wie niet in de kerk kan zijn; u kunt uw bijdrage voor de collecte
overmaken naar de volgende nummers.
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

