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Liturgie
Voor de gezamenlijke samenkomst van de gemeente
Tull&’t Waal en Honswijk, Schalkwijk en t’Goy
Zondag 4 sept.. 10.00uur Voorganger: Ds. Marius van Duijn
Vanuit de kerk in tull en twaal
Afkondigingen.
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.
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.
Votum en groet
Gezang 457 vers 1, 3 en 4
1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.
3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.
Samenvatting van de wet
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Hemelhoog 388
1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.(2x)
2 Als je geen antwoord geeft op verdriet.
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen. Refrein
3 Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.
Refrein
4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.
Refrein
Gebed
Schriftlezing Openbaring 19, 1-10
Gezang 295 vers 1, 2 en 3
1 Aan de deur van 's harten woning
klopt des hemels Bruidegom:
op, ontwaak, de nacht is om.
Buiten wacht uw Heer en Koning:
kom mijn bruid, die ik bemin,
doe mij open, laat mij in!
2 Maar hoe zou ik U ontmoeten?
Ik ben koud en arm en naakt;
loom heeft mij de nacht gemaakt;
't leger bindt mijn trage voeten.
't Wakker hart hoort uw geklop,
maar ik geef mijn rust niet op.
3 Christus van zo ver gekomen,
wist, hoe Hij u vinden zou.
Geef u over aan zijn trouw;
klopt Hij nog, verwin uw schromen.
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan,
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Hij zoekt bij u in te gaan.
Preek
Hemelhoog 718
1 En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
En die het hoort zegt: Kom!
En wie dorst heeft kome. En wie wil,
neemt het water des levens om niet;
neemt het water des levens om niet.
2 Hij die van deze dingen getuigt,
Hij zeg: 'Ja, ik kom!'
Ik zal spoedig komen, ja ik kom.
Amen, ja Here Jezus, kom.
Amen, ja Here Jezus, kom.
Formulier
Avondmaalsviering
Hemelhoog 30:
Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.
Bless the Lord my soul
and bless Gods holy name.
Bless the Lord my soul,
who leads me into life.
Dankgebed en voorbede
Naar Psalm 133/Ubi caritas
Daar waar liefde heerst
en vrede
Daar waar liefde heerst,
daar is God met ons
Ubi caritas et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.
Zie toch hoe goed, hoe lief'lijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen
Eén liefdeband houdt hen tezaam
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Ubi caritas et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.
Daar waar liefde heerst
en vrede
Daar waar liefde heerst,
daar is God met ons
Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen
Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen
En 't leven tot in eeuwigheid
Zegen

Voor het overmaken van uw giften danken wij u hartelijk.
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