Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Tull&’t Waal en Honswijk,
zondag 13 september 2020 10.00 uur
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
Ook nu we weer gestarten met diensten in de kerk, houden we het
sobere format aan: zo houden we helemaal rekening met wie via
internet met ons meeviert.

Welkom afkondiging
Psalm 122 vs. 1
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
Stilte, Votum en Groet
Psalm 122 vs. 2
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging en Wet
Zingen U leert mij lopen op het water
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
Gebed bij het Woord
Kinderlied ~ HH
Ik volg de Heer
want Hij is goed
Hij weet de weg
en hoe het moet
Hij houdt van mij
Hij ’s overal
de Herder die mij leiden zal
Soms gaan we door
gevaarlijk land
Dan loopt Hij voor
en in Zijn hand
houd Hij de staf
en neemt ons mee
het is soms zwaar maar toch okee.

Een leeuw die brult
of een beer die bromt
De Herder kijkt
wat of er komt
Hij ’s als een muur
rondom ons heen
Hij laat ons nooit, nee nooit alleen!
Schriftlezing(en)
Micha 7, 5-7 en 18-20
Handelingen 9, 1-9
HH 414
Hoe kan ik verder leven?
Hoe moet ik verder gaan?
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan?
De wonden in mijn ziel,
de haat en bitterheid
Lijken niet te helen,
niet door woorden, niet door tijd.
-RefreinMaar als er vergeving is,
kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen
Als er vergeving is,
kan er genezing zijn
En de weg van herstel kan beginnen.
O God, ik heb U nodig
Ik kan het zelf niet
Ik lijk haast te verstikken
In angst en in verdriet
Hoe kan ik ooit vergeven?
Zoals U mij vergeeft
Dwars door alles heen,
wat mij beschadigt heeft.
-Refrein-

Geef mij de kracht van Uw liefde,
om verder te gaan
ook al zal er een litteken blijven bestaan
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood
Uw vergeving niet dieper dan mijn nood.
Want waar Uw vergeving is,
zal genezing zijn
Van de pijn en het verdriet, diep van binnen
Waar Uw vergeving is,
zal genezing zijn,
en de weg van herstel kan beginnen…
en de weg van herstel kan beginnen…
Verkondiging n.a.v. thema ‘De vrijheid van een christen’
Gezang 399 vs. 1 en 3
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

2 U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen!
Dank- en voorbeden
Psalm 99 vs. 1, 4 en 8
1 God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.

4 Maakt Hem altezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
knielt voor Israëls Heer.
Aan zijn voeten reik
Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere
is de Heer der heren.
8 Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de Here.
Terug naar boven
Wegzending en Zegen
Collecte bij de uitgang
Voor wie niet in de kerk kan zijn; u kunt uw bijdrage voor de collecte
overmaken naar de volgende nummers.

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

