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Liturgie
Voor de samenkomst van de gemeente Tull&’t Waal en Honswijk
Zondag 21 nov. 10.00uur Voorganger: Marius van Duijn
Viering Heilig Avondmaal

Welkom & Mededelingen
Highlands, Song Of Ascent Hillsong UNITED
Sela - Aan Uw tafel
Welkom/afkondiging
Psalm 98 vers 1 en 4
1 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.
4 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."
Stil gebed, votum en groet
Bouw uw koninkrijk,
Kroon Hem met gouden kroon,
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
Bouw uw koninkrijk en
Onze Vader.
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Bouw uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot uw koninkrijk
Verschijnt
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.
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Kom, vestig uw gezag
Wees Koning in ons hart
Herstel uw beeld in ons
Onthul uw doel met ons
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw
Een laaiend vuur in onze ziel
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien
Wij zijn uw kerk
Heer, maak ons sterk in U
Bouw uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot uw koninkrijk
Verschijnt
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen, amen
Wetslezing Mattheus 22, 35-40
Opwekking 144
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.
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Gebed
Schriftlezing: Lucas 21: 25-31
Gezang 296 vers 1, 2 en 3
1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.
2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.
3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt,
nog is de worst'ling gaande.
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept,
houd in de strijd u staande.
Zie op naar Mij:
Ik blijf nabij.
Ik houd u vast in 't lijden.
Niets zal u van Mij scheiden.
Verkondiging
Psalm 133 vers 1, 2 en 3
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Een liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
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daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.
2 Als olie die A„rons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.
3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.
Viering Heilig Avondmaal.
Hemelhoog 513
Eet het brood met Mij,
Drink de wijn met Mij.
Tussen de vleugels
Van de Cherubim,
Deel het maal met Mij.
Wij aanbidden U,
Wij aanbidden U.
Tussen de vleugels
Van de Cherubim,
Aanbidden wij U.
Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar.
Tussen de vleugels
Van de Cherubim,
Daar ontmoet Ik jou.
Dankgebed en voorbede
Psalm 150 vers 1 en variatie NLB 150a vers 1 en 3
1 Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
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om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet
Hem zij eer, Hij zij geprezen
1 Geprezen zij God!
Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort,
prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem
wiens hand alles schiep
die allen daarboven
tot dankzegging riep.
3 Geprezen zij God!
Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem
die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel,
laat harp en trompet
de glorie doen klinken
van Hem die ons redt.
Zegen
Collecte: bij de uitgang.
Diaconie:
Bankrek. nr is : NL NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
Kerkvoogdij:
Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:
En voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

