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Liturgie-light
Voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk zondag 18 april
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
Welkom en mededelingen
Psalm 118:1 en 5
1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
5 De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst:

1 Kor. 1:23

HH 590
Heer God, U loven wij
Heer, U belijden wij
Vader in eeuwigheid
zingt ’t gans heelal uw naam
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Aarde en hemel Heer
zingen uwe naam ter eer
heel uw schepping door
eeuwig met ‘t eng'lenkoor
Heilig, heilig
heilig is onze God
de Heer Zebaoth
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
Halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
Amen
Wetslezing

Rom. 13: 8-14

Gez. 182:1 en 6
1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.
Gebed
Schriftlezing OT
NT

Jesaja 52:13-53:11
Filippenzen 2:1-11
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Kindermoment en kinderlied: HH 428
Jezus is de goede Herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je ‘s avonds niet kunt slapen,
als je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent.
Jezus is de goede Herder,
Jezus hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.
Jezus is de goede Herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal,
brengt mij veilig naar de stal.
Preek:

Het Lam leeft!

HH 728
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
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Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Collecte
Dankgebed en voorbeden
Psalm 89: 7 en 8
7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
8 Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt,
geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid.
Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen
en met geheven hoofd de kroon der ere dragen.
Gij Heil'ge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven
een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.
Zegen
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Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.
1.
2.
3.
4.

Diaconie, Bankrekening nr is: NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
Diaconie Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal
Kerkvoogdij Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

De dienst is te volgen via

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407 voor tull en twaal
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945 voor schalkwijk

