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Liturgie
Voor de samenkomst van de gemeente Tull&’t Waal en Honswijk
Zondag 24 okt. 10.00uur

Welkom & Mededelingen
Hemelhoog 609
Machtig God, sterke Rots
U alleen bent waardig
aard' en hemel prijzen U
glorie voor uw Naam
refr.
Prijst de Vader, prijst de Zoon
prijst de Geest die in ons woont
Prijst de Koning der heerlijkheid
prijst Hem tot in eeuwigheid
Lam van God, hoogste Heer
heilig en rechtvaardig
Stralend Licht, Morgenster
niemand is als U
refr.
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 62, 1 en 5
1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast
mijn rots, mijn enige vertrouwen
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5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen
Als gij voor Hem uw hart uitstort
vertrouw dat gij gezegend wordt
God is een schuilplaats voor ons allen.
Wetslezing of geloofsbelijdenis
Hemelhoog 295, 1 en 2
1 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!
2 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.
Gebed
Schriftlezing:

1 Samuël 24 (1-23)

Psalm 57, 1 en 2
1 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij,
want bij U schuil ik, sta mij toch terzij,
alleen bij U weet ik mijn ziel geborgen.
In uwer vleug'len schaduw berg ik mij,
tot d' onheilsnacht wijkt voor de nieuwe morgen.
2 Ik roep tot God, de heerser van 't heelal,
de Here, die 't voor mij voleinden zal;
Hij zal zijn redding zenden, mij bevrijden
van allen die bedacht zijn op mijn val.
Zijn waarheid en zijn trouw staan mij terzijde.
Prediking: de HEERE zet mij in mijn recht. 1 Samuël 24, 13a
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Psalm 26, 1 en 5
1 O Heer’, op wie ik pleit,
in mijn eenvoudigheid,
heb ik geleefd, U toegewend.
Op U is al mijn hopen.
Ik leg mij voor U open,
die mij in hart en nieren kent.
5 Verenigd in Uw naam,
met allen die tezaam,
U dienen met oprecht gemoed,
zal ik Uw lof verheffen.
Mijn weg is recht en effen:
ik treed U zingend tegemoet.
Dankzegging en voorbeden
Hemelhoog 570
Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig,
Heer, wij danken U.
Refr.
Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.
U bent onze Vader,
wij aanbidden U,
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U
Refr.
U bent onze Koning,
wij aanbidden U,
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U
Refr.
Zegen.

4

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

