Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeente te Schalkwijk - ’t Goy
Zondag 10 juli 2022, Voorganger: Ds. M. van Duijn
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Orgelspel
Welkom/Afkondigingen
Introïtus Psalm 63 vers 1 en 3
1

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

3

Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

Votum en Groet
Zingen Psalm 72 vers 1, 4 en 7
1

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

4

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen

hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
7

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Wetslezing 1 Petrus 4, 7-11
Zingen OTH 342
1

Vader, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

2

Jezus, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

3

Heil'ge Geest, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Gebed
Bijbellezing: Handelingen 6, 1-7
1 In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de
Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon
over het hoofd gezien werden.
2 En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk
dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen.
3 Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed
getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke
taak zullen aanstellen.
4 Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.
5 En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en
van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een
proseliet uit Antiochië.
6 Zij leidden hen vóór de apostelen, en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen
op.

7 En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe;
en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.

Zingen Gezang 75 vers 1, 2 en 3
1

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

3

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Preek
Zingen Gezang 474
1

God roept ons, broeders, tot de daad;
zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil
door 't donker vlammen draagt.

2

God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in 't ene, godlijk licht.

3

God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houde ons allen saam
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',

toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.

Dankgebed en voorbede
Zingen OTH 166
1

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

)
)2x
)

2

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. )
Mijn woord moet in u zijn,
)2x
dat maakt u vrij.
)

3

Ontvangt mijn Geest,
heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

)
)2x
)
)

4

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

)
)2x
)

Zegen
Orgelspel
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