Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeente te Schalkwijk - ’t Goy,
Zondag 11 september 2022, Voorganger: Ds. M. van Duijn
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Welkom/Afkondigingen
Zingen Psalm 93
1

De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

2

Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3

Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Gezang 434 vers 1, 4 en 5
1

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

4

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent

5

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Wetslezing
Zingen OTH 249
1

Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

2

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w'ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer.
dat wij uw naam verhogen Heer.

Gebed
Schriftlezing Lucas 16, 19 – 31
19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen
en die elke dag vrolijk en overdadig leefde.
20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn
poort neergelegd was, en die onder de zweren zat.
21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de
tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn
zweren.
22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van
Abraham gedragen werd.
23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen
opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn
schoot.

24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar
mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong
verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.
25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt
in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt
pijn.
26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die
van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar
naar ons zouden willen gaan.
27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader
stuurt,
28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen,
opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging.
29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar
hen luisteren.
30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen
toe zou gaan, zouden zij zich bekeren.
31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten
luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou
opstaan.
Zingen Gezang 62
1

Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

2

Bemint uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3

Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

4

De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.

Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.

Preek
Zingen Psalm 146 vers 4 en 5
4

Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

5

Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

Dankgebed en voorbede
Slotlied OTH 165
1

Vrede van God,de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

2

In Jezus’naam, In Jezus’naam,
In Jezus’naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

3

Heilige geest, de heilige geest,
De Heilige geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
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