Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeenten te Schalkwijk - ’t Goy en
Tull en ‘t Waal – Honswijk, in Schalkwijk.
Zondag 6 november 2022, Voorganger: Ds. C.N. van Dis
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Welkom/Afkondigingen
Intochtslied: Psalm 145 vers 1 en 2
1

O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

2

Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

Votum en Groet
Lied: Psalm 145 vers 3 en 5
3

Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven , Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.

5

Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,

in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

Gebod en Belofte
Lied: OTH 231
1

Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

2

Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid
dat wij geborgen in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

3

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Gebed
Schriftlezing: Markus 12, 35 - 13. 2
35 En Jezus antwoordde en zei, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel: Hoe
kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Christus een Zoon van David is?
36 Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: De Heere heeft gezegd
tegen mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd
heb als een voetbank voor Uw voeten.
37 David noemt Hem dus zelf zijn Heere en hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn? En
de grote menigte hoorde Hem graag.
38 En Hij zei tegen hen in Zijn onderricht: Pas op voor de schriftgeleerden, die
gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de
markten,
39 op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de
maaltijden.
40 Zij verslinden de huizen van de weduwen en voor de schijn bidden zij lang.
Dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.
41 En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de
menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in.

42 En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is
een quadrans.
43 En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen:
Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen
die iets in de schatkist geworpen hebben.
44 Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft
van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.
Markus 13
1 En toen Hij uit de tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem:
Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen!
2 En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen
op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.
Lied: Psalm 84 vers 1, 3 en 5
1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

5

O Here, ons schild van omhoog,
zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel.
Een dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever need'rig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men den Here God veracht.

Preek: “Danken leren” Markus 12, 44

Lied: Gezang 20 vers 1 en 7
1

Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

7

Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van het licht.

Geloofsbelijdenis
Slotlied: OTH 312 vers 1 en 2
1

Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

2

Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Zegen
De Diaconie collecte is bestemd voor de Diaconie
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de volgende
nummers:
Diaconie:
Bankrekening nr is : NL91 RABO 0357 5510 87,
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357 5011 95,

tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij:
Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09,
Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357 5021 24,

tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal
tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:

voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407
voor Schalkwijk : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945

