Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 16 augustus 2020 10.00uur te tull en twaal
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.

Welkom en mededelingen door de kerkenraad.
Intochtslied:

Psalm 65:1 en 72: 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.
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv’len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
Stil gebed – votum – groet.

Lied:

Psalm 95: 1, 3.

Steekt nu voor God de loftrompet
Hem die ons in de vrijheid zet
Komt voor zijn aanschijn met verblijden
Brengt Hem de dank van al wat leeft
Hem, die ons heil gegrondvest heeft
Viert Hem, de koning der getijden
Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer
wij, die het volk zijn van zijn weide
Want onze God, Hij gaat ons voor
Hij trekt met ons de diepte door
Zijn hand zal ons als schapen leiden
Gebod:

Galaten 5: 1 + 13 – 25.

Lied:

457: 1, 3, 4.

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.
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.
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.
Gebed.
Schriftlezing: Marcus 7: 1 – 23.

Lied:

Psalm 139: 1, 2, 3

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Waar zou ik vluchten voor uw Geest
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden
Verkondiging.
Lied:

473: 1, 3, 4, 10.

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd,
tot Uw lof en dienst bereid.
Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn,
dat zij Uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
halleluja,
dat ik niets aan U onthoud,
halleluja.
Maak mijn kracht en mijn verstand,
halleluja,
tot een werktuig in Uw hand,
halleluja.
Neem ook mijn liefde, Heer,
halleluja,
‘k leg voor U haar schatten neer,
halleluja.
Neem mijzelf en voor altijd,
halleluja,
ben ik aan U toegewijd,
halleluja.
Dankgebed, voorbeden.
Luisterlied
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal
Zegen.

Uitvoerenden:
ds. O.C. Kerssen.
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

