1
Liturgie
Voor de gezamelijke samenkomst van de gemeente
Tull&’t Waal en Honswijk, Schalkwijk en t’Goy
Zondag 3 juli. 10.00uur Voorganger: Ds. Marius van Duijn

Welkom en mededelingen
Psalm 100
1 Juicht Gode toe, bazuin en zing
treedt nader tot gij Hem omringt
Gij aard' alom, zijn rijksdomein
zult voor de Heer dienstvaardig zijn
2 Roept uit met blijdschap: God is Hij
Hij schiep ons, Hem behoren wij
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt
3 Treedt statig binnen door de poort
Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord
Heft hier voor God uw lofzang aan
Gebenedijdt zijn grote naam
4 Want God is overstelpend goed
die ons in vrede wonen doet
Zijn goedheid is als morgendauw
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw
Votum en Groet
Hemelhoog 707
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.
Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
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Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.
Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis.
Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis.
Geloofsbelijdenis
OTH 541
(Refrein)
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er ‘s niets wat God niet kan doen. (2x)
De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook!
(Refrein)
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.
(Refrein)
Heb jij soms verdriet? ‘t is God die je ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.
(Refrein)
Gebed
Bijbellezing: Handelingen 4, 23-37
Psalm 133
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.
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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.
Preek
Gezang 473 vers 1, 2, 9 en 10
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
9 Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.
10 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Dankgebed en voorbede
Psalm 98 vers 1 en 4
1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen,
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
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4 Laat alle zeeën, alle landen,
hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Zegen

Voor het overmaken van uw giften danken wij u hartelijk.
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