Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei 2020 10.00 uur
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Vooraf Opwekking 459: de rivier
Levend water, verfrissend, vrij
Het stroomt de berg af tot in de vallei.
'T Is Gods rivier die je vreugde geeft.
Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.
Daar bij de rivier gaan je voeten dansen.
Daar bij de rivier zingt je hart een lied.
Daar bij de rivier gaan je ogen lachen;
Kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier;
Wie daarvan drinken; verheugen zich hier.
En ben je eens in die stroom geweest,
Daar blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.
Woord van welkom, bemoediging&groet
Zingen Gezang 242 Komt laat ons deze dag, vers 1 en 7
1 Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

7 Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.
Zingen Psalm 68: vers 3
3 O God, de wond'ren die Gij deedt,
toen Gij daar voor ons henen schreed!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit den hoge.
Een regen van vrijgevigheid
hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.
Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet;
Gij geeft ons nieuwe krachten.
Gebed
Bijbellezing Handelingen 2, 1-13 en 1 Petrus 4, 12 en 13
Zingen OTH137/HH230 - Kom o Heilige Geest
Heilige Geest van God. Adem in ons midden.
Dan zullen wij aanbidden. De Vader en de Zoon.
Kom, o heilige Geest. Wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht. Heilige Geest kom nu.
Overdenking

Zingen OTH134/HH 221 de wind steekt op
Als de hemel open breekt. Het huis vervult met vrede.
Zal de adem van uw geest. Ons met zijn kracht bekleden.
Wek ons tot leven en wakker en aan. Zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan. Heer maak ons helemaal nieuw.
De wind steekt op, De wind steekt op.
Waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, Het vuur laait op.
Een vuur van liefde voor god!
Als uw heilig vuur ontsteekt. Als antwoord op ons midden.
Is de kracht die ons ontbreekt. Aanwezig in ons midden.
Wek ons tot leven en wakker ons aan. Zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan. Heer maak ons helemaal nieuw.
De wind steekt op de wind steekt op.
Waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op het vuur laait op.
Een vuur van liefde voor god!
Wek ons tot leven en wakker ons aan. Zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan. Heer maak ons helemaal nieuw.
De wind steekt op de wind steekt op.
Waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op het vuur laait op.
De wind steekt op de wind steekt op.
Waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op het vuur laait op.
Een vuur van liefde voor god!
Dankgebed en voorbede
Zingen Gezang 255 vers 1, 3 en 4 Ere zij aan God de Vader…
1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

3 Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!
4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!
Zegen
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
O machtig God wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken uw naam ter eer
Wij danken U voor uw Zoon die zijn leven gaf
en ons redden kan van dood en graf

O machtig God wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken uw naam ter eer
Wij danken U voor uw Geest die ons leiden wil,
maak ons rein en hoor ons om Jezus’ wil
O machtig God wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken uw naam ter eer
O machtig God wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken uw naam ter eer

Collecte
Omdat we nu geen kerkdiensten hebben kunnen we dus ook niet collecteren.
Daarom willen we u graag verzoeken om af en toe wat over te maken als
collecte. Dat hoeft niet elke week, kan bv ook 1x per maand.
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:
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

Uitvoerenden:
ds. Marius van Duijn .
te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

