Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 30 augustus 2020 10.00 uur te tull en twaal
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
Ook nu we weer gestarten met diensten in de kerk, houden we het
sobere format aan: zo houden we helemaal rekening met wie via
internet met ons meeviert.
Lied vooraf: Samen

van Elly en Rikkert

Welkom afkondiging
lied Psalm 92 vers 1, 7 en 8
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.
7 Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.
8 Zij zullen vruchten dragen
voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven;
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
zijn recht is hoog verheven.

Bemoediging&groet
Wetslezing
Luisterlied Psalmen voor nu, nr 16
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig
De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten,
Maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.
De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.
Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.
Gebed
Bijbellezing Mattheüs 13, 44-52
Overdenking Back2School, levenslang leerling zijn.
Luisterlied Hemelhoog 486 Laat ons Christus zien
Bewerk ons hart, o God,
Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen
Wat U spreekt tot ons.
Plant uw Woord diep in ons hart;
Geef het rijke vrucht.
Leid ons in uw waarheid, Heer;
Geef dat twijfel vlucht.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!
Uw Woord is levend licht
Voor ons verduisterd hart;
Draagt ons door verleiding heen,
Wijst ons steeds uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel,
Vrijheid voor de slaaf;
Geeft ons wijsheid, voedt ons op.
Heer, spreek tot ons vandaag.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!
Waar zouden wij gaan, Heer?
)
Waar zouden wij gaan?
)4x
U hebt de woorden van eeuwig leven. )
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Dankgebed en voorbede
Het Onze Vader mag hardop worden meegebeden
Luisterlied Gezang 481 vers 1 en 4
1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
Zegen
Muziek
Collecte
Voor wie niet in de kerk kan zijn; u kunt uw bijdrage voor de collecte
overmaken naar de volgende nummers.
Schalkwijk-’t Goy
1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie,
Schalkwijk
2. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv
kerkvoogdij Schalkwijk (De collecten voor de kerkvoogdij zullen
verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds)
Tull en 't Waal
1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv
Diaconie, Tull en ’t Waal
2. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv
kerkvoogdij Tull en 't Waal

