Liturgie-light
voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en
Honswijk, zondag 9 augustus 2020
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
Ook nu we weer starten met diensten in de kerk, houden we het
sobere format aan: zo houden we helemaal rekening met wie via
internet met ons meeviert.
Welkom afkondiging
Introïtus Psalm 63 vers 1 en 2

Bemoediging&groet
Geloofsbelijdenis
Zingen HH367 OTH220
"Wij blijven geloven dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan met ons heeft.
Waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd.
Nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt."

Gebed
Serie: Preken voor thuisblijvers, grote steden in het Romeinse rijk.
Samaria, Caesarea, Antiochië, Athene, Rome.
Bijbellezing Handelingen 28, 11-31
Zingen Psalm 96 vers 1, 5 en 7
Overdenking Handelingen 29
Zingen Gezang 308 vers 1, 2, 3 en 4 In Christus is noch west noch oost

Dankgebed en voorbede
Het Onze Vader mag hardop worden meegebeden

Zingen Gezang 304 vers 1 en 3 God is getrouw
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

