Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, Hemelvaartsdag 21 mei 2020 10.00uur
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst via kerkdienstgemist.nl in deze tijd.

Vooraf: Halleluja, G.F. Händel

Woord van welkom, bemoediging&groet
Zingen Psalm 47 vers 1, 2 en 3
1 Volken weest verheugd,
jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap
's Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer,
volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht
geeft z' in onze macht.
Met zijn eigen hand
meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots,
als beminde Gods.
2 God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan,
's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid.

3 Maakt het dan bekend;
Godes regiment
houdt de volken saam,
geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan
om op wacht te staan.
Abrahams geslacht,
het betrekt de wacht.
Hem, die 't aards geweld
paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer,
den verheven Heer.

Gebed
Bijbellezing Marcus 16, 15-20 en 1 Petrus 3, 22
Zingen LdvK Gezang 229 vers 1, 4 en 5
1 De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.
4 Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken?
Wie zal Hem tegenspreken,
die voor zijn kerk en pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het vaderhuis.
5 O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

Overdenking

Zingen OTH330/HH217 Majesteit, groot is zijn majesteit
Majesteit, groot is Uw 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 is regeert.

Dankgebed en voorbede
Zingen OTH396/HH216 Kroon Hem met gouden kroon
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, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wonder pracht
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.

Zegen

Lied na de dienst

Heer, we kijken omhoog
Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.
Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.
Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

Uitvoerenden:ds. Marius van Duijn
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