Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeenten te Schalkwijk - ’t Goy en
Tull en ‘t Waal – Honswijk,
Zondag 13 maart 2022, Voorganger: Ds. D. van der Wel
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Welkom/Afkondigingen
Aanvangslied Psalm 138 vers 1 en 2
1

U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

2

Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.

Bemoediging en groet
Zingen Psalm 138 vers 3 en 4
3

Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hem het oog die need'rig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan van trotse zielen.

4

Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,

Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

Gebed om ontferming
Zingen Gezang 285 vers 1 en 2
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.

2

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Verkondiging van Gods genade
Zingen Gezang 285 vers 3
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.

Leefregel
Zingen Gezang 285 vers 4
4

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing 1: Deuteronomium 15: 7-11
7Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een
van uw poorten, in uw land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, dan mag u uw
hart niet verstokken, of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is.
8Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem opendoen en hem overvloedig
lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt.
9Wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt dat
het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderbij komt – waardoor u
uw broeder die arm is niets gunt en hem niets geeft, en hij over u tot de HEERE
roept en er zonde in u is.
10U moet hem overvloedig geven, en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem
geeft. Want vanwege deze zaak zal de HEERE, uw God, u zegenen in al uw werk
en in alles wat u ter hand neemt.
11Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u: U
moet uw hand wijd opendoen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in
uw land.
Schriftlezing 2 (Hoofdlezing):Johannes 12: 1-11
1Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die
gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.
2Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus
was een van hen die met Hem aanlagen.
3Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de
voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd
vervuld met de geur van de zalf.
4Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem
verraden zou:
5Waarom is deze zalf niet voor driehonderd penningen verkocht en aan de
armen gegeven?
6En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij
een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd.
7Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag
van Mijn begrafenis.
8Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.

9Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij
kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de
doden opgewekt had.
10En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden,
11omdat omwille van hem velen van de Joden weggingen en in Jezus
geloofden.
Zingen OTH 114 vers 1 en 4
1

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

4

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Uitleg en Verkondiging Thema: Wat mag het kosten?
Zingen OTH 189 Ik zal er zijn
1

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
4

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x)

Dienst van de gebeden
(Inzameling van gaven)
Slotlied Gezang 479 vers 1 en 4
1

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen, beaamd door Gezang 456 vers 3
3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

De Diaconie collecte is bestemd voor het Hospice.
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de volgende
nummers:
Diaconie:
Bankrekening nr is : NL91 RABO 0357 5510 87,
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357 5011 95,

tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij:
Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09,

tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal

Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357 5021 24,

tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:
voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407
voor Schalkwijk : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945

