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Liturgie
Voor de samenkomst van de gemeente Tull&’t Waal en Honswijk
Zondag 31 okt. 10.00uur
Welkom & Mededelingen
Aanvangslied psalm 138: 1 en 3
1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.
3 Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hem het oog die need'rig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan van trotse zielen.
Stil gebed
Votum en groet
Gebed van verootmoediging
Zingen: Gez. 48: 6
6 Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons vervult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan
al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.
U dienend dienen wij elkaar.
Exodus 20, 1-17
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Zingen: Gez. 48: 4
4 Als in de hemel hoog en klaar
zo zij op aarde openbaar
uw wil die heilig is en goed.
Neem in bezit ons vlees en bloed,
en maak ons, Heer, in lief en leed
gehoorzaam, tot uw wil gereed.
Gebed van de zondag
Schriftlezing: Genesis 18, 16-33
Zingen: Gez. 43: 1, 2
1 Die dag zal komen, brandend als een oven,
een bosbrand die niet meer te stuiten is;
een vuurgloed aangestoken uit den hoge
verteert de wortels van de duisternis.
2 Voor allen die hun harten hoog verhieven
als sterren aan de hemel van de tijd,
die leefden zonder hoop en zonder liefde,
is dit het einde, want hun rijk is uit.
Schriftlezing: Lucas 17, 22-30
Zingen: Lied 733 uit Hemelhoog
Spoedig zal komen de hemelse Heer,
Een komst die de wereld verbaast.
Tijd om te dromen heb je niet meer,
De boodschap van God heeft nu haast.
Gaat in de wereld en kondigt het aan,
Dat mensen de tijden profetisch verstaan.
(Refrein)
Bewaar ons Heer,dat onberisp’lijk rein
ons leven blijkt te zijn.
Geen vlek of rimpel meer,
Wanneer U komt in heerlijkheid,
macht en majesteit,
Laat ons leven door uw Geestgeheiligd zijn!
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God heeft de dagen der mensen geteld,
de tijd van de wereld is kort.
Rampen en slagen en dreigend geweld
heeft Hij reeds voorzegd in Zijn woord.
Leer ons geloven en staan in uw kracht,
maak ons een gemeente,die bidt en die wacht.
Refr.
Zie in het oosten het licht van de dag.
De nacht loopt nu spoedig ten eind.
Dat zal ons troosten en sterken met kracht.
Dat Hij op dewolken verschijnt.
Laten wij leven in heilig geloof?
Dat Hij zal vervullen wat Hij heeft beloofd.
Refr.
Uitleg en verkondiging
Zingen: Psalm 1 vers 1 en 2
1 Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich met spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.
2 Hij is een groene boom die staat gepland
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.
Gebeden
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Zingen: Gez. 305
1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Zegen

Collecte: bij de uitgang.
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