Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 17 mei 2020
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Lied: Wees stil voor het aangezicht van God . Op Toonhoogte 236, Hemelhoog 667
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
Woord van welkom, bemoediging & groet
Lied: Wees stil en weet, ik ben uw God Hemelhoog 441

Weest stil en weet dat Ik ben uw God!
Weest stil en weet dat Ik ben uw God!
Weest stil en weet dat Ik ben uw God!
Ik ben de Heer, die u geneest!
Ik ben de Heer, die u geneest!
Ik ben de Heer, die u geneest!
Gebed
Lezingen: Psalm 46 en Lucas 11: 1-4
Lied: U bent mijn schuilplaats, Heer. Op Toonhoogte 211, Hemelhoog 436
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.
Overweging: Over bidden. Eerst Gas terug!
Lied: Stil, mijn ziel, wees stil Op Toonhoogte 234 , Hemelhoog 433

Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Gebeden: Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Lied: Gods zegen bidden wij je toe
Gods zegen bidden wij je toe
Hijzelf gaat steeds vooraan
hoe ook je weg zal gaan
Geen mens weet waar en wat en hoe
toch mag je altijd hopen
God doet de toekomst open
Je hebt in liefde trouw beloofd
een zwak en kwetsbaar woord
is hier door ons gehoord
Ontvang de vlam die nimmer dooft
vuur uit Gods hart ontsproten
Hij houdt ons ja omsloten
Zegen

ds. van Lingen
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