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Liturgie
Voor de samenkomst van de gemeente Tull&’t Waal en
Honswijk Schalkwij en t’Goy
Zondag 25 juli 10.00uur

Welkom en mededelingen
Psalm 133: 1, 2, 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
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.
Stil gebed – votum – groet.
Psalm 103: 1.
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
Gebod: 1 Thess. 5: 15 – 24.
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Psalm 103: 3.
3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
Gebed.
Kinderlied Hemelhoog 494
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp, Uw woord is een licht
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Schriftlezing: Psalm 145.
Gezang 434: 1, 5.
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
Verkondiging (afgewisseld met zang):
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Lezing: Psalm 145: 1-3;
Psalm 145: 1.
1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
Lezing: Psalm 145: 4 – 9;
Psalm 145: 3.
3 Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven , Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.
Lezing: Psalm 145: 10 – 20;
Psalm 145: 6.
6 Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
zijn redding is elk die Hem roet nabij.
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed.
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,
mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren.
Laat al wat leeft Gods heil'ge naam belijden,
Hem zegenen tot aan het eind der tijden.
Lezing: Psalm 145: 21.
Psalm 134: 1, 2, 3.
1 Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
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2 Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
3 Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.
Gebeden.
Psalm 103: 9.
9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
Zegen.
Collecte:
Voor Schalkwijk en ’t Goy is dat:
Diaconie:
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
Kerkrentmeesters:
Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk
Voor Tull en ’t Waal en Honswijk is dat:
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:
Schalkwijk en ’t Goy:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945
En voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

