Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 2 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.
Vooraf
Dutch Multicultural Virtual Choir - Jezus, hoop van de volken
Woord van welkom, bemoediging&groet
Zingen Psalm 98 vers 1 en 4
Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen,
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Laat alle zeeën, alle landen,
hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid
Gebed
Verootmoediging

Zingen Doorgrond mijn hart en ken mijn weg o Heer
Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m’en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg, die ‘k ga niet goed voor mij?
Leid m’op de eeuw’ge weg,
Heer, maak mij vrij!
O Heer, heb dank, ‘k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,
opdat ‘k mij niet meer schaam.
‘k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.
Zie Heer, hier ben ‘k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart,
vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil,
maak m’ ook van hoogmoed vrij.
‘k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.
Wetslezing
Serie: Preken voor thuisblijvers, grote steden in het Romeinse rijk.
Samaria, Caesarea, Antiochië, Athene, Rome, Spanje.
Bijbellezing Handelingen 17, 15-34
Overdenking
Zingen Hemelhoog 624 Vreugde, vreugde, louter vreugde
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ‘t duister,
vindt het licht bij U alleen.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.
Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht,
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wil Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot u vlucht.
Dankgebed en voorbede
Het Onze Vader mag hardop worden meegebeden

Slotlied Gezang 437 Vernieuw Gij mij o eeuwig licht.
1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Zegen
Muziek
Be Still My Soul (based on "Finlandia")

Uitvoerenden:
ds. Marius van Duijn
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

