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Liturgie
Voor de samenkomst van de gemeente Tull&’t Waal en Honswijk
zondag 20 juni
Lied Omdat Hij Leeft
Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
het leven waard
omdat Hij leeft.
Welkom en afkondigingen
Votum en Groet
Lezen: 2 Petrus 2:16 “…Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels
nagevolgd, toen wij u de kracht en de Komst van onze Here Jezus
Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van
Zijn Majesteit…”
Zingen: Psalm 25: 6 en 7
6 Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.
7 Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.
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Lezing van de geboden uit Romeinen 13: 8 – 14
Zingen: Psalm 119: 40
40 Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.
Gebed om Verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen: Handelingen 1:21-26 en 1 Johannes 1:1-4
Lied Majesteit
Majesteit, groot is zijn majesteit
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer
Majesteit, God, die de zijnen leidt
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning
Majesteit, groot is zijn majesteit
dwars door de dood werd Hij verhoogd
Jezus regeert
Verkondiging “…ooggetuigen…”
Zingen: Gezang 477:1 en 2
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
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Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
Dankzegging en Voorbede
Zingen: Gezang 231: 3 en 4
3 U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien
of om ontferming smeken.
4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng'len, samen.
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!
Zegen
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