Liturgie voor de dienst van de Hervormde Gemeente
van Schalkwijk en ’t Goy
Zondag 12 juni
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Orgelspel “Bewerkingen van Samen in de naam van Jezus”
Afkondigingen
Aanvangslied: OTH 360
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
’t Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
Prijs de Heer de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
t' Is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Votum en Groet

Zingen: Psalm 113:1 en 2
1

Prijst, halleluja, prijst den Heer,
gij 's Heren knechten, immermeer
moet 's Heren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't Oosten straalt,
tot waar z' in 't Westen nederdaalt,
zij 's Heren grote naam geprezen.

2

Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

Bemoediging
Zingen Lied 252:1 en 2
1

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

2

geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Schriftlezing:

Jeremia 6:1-21
Het beleg en de wegvoering
1 Breng u in veiligheid, nakomelingen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem!
Blaas de bazuin in Tekoa, geef een vuursignaal af boven Beth-Cherem!
Want er ziet onheil neer vanuit het noorden, een grote ramp!
2 Die bekoorlijke en die verwende, Ik roei de dochter van Sion uit.
3 Er komen herders naar haar toe met hun kudden. Zij zetten rondom tegen haar tenten op, ieder
weidt zijn stukje af.
4 Verklaar haar de oorlog! Sta op, laten we midden op de dag oprukken! Wee ons, want de dag is
bijna verstreken, want de avondschaduwen worden langer.

5 Sta op, laten we dan in de nacht oprukken, laten we haar paleizen te gronde richten!
6 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Hak bomen om, werp tegen Jeruzalem een
belegeringsdam op. Dit is de stad die gestraft zal worden, enkel onderdrukking is in haar
midden!
7 Zoals een bron zijn water opwelt, zo welt zij haar slechtheid op. Geweld en verwoesting wordt in
haar gehoord, voor Mijn aangezicht is voortdurend ziekte en plaag.
8 Laat u straffen, Jeruzalem, anders zal Mijn ziel zich van u losrukken, anders zal Ik een woestenij van
u maken, een onbewoond land!
9 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zij zullen het overblijfsel van Israël als een wijnstok
nauwkeurig nalopen. Laat uw hand terugkeren als een druivenplukker langs de ranken.
10 Tegen wie zal ik spreken, en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren? Zie, onbesneden is
hun oor zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan, zie, het woord van de HEERE is hun
tot smaad, ze vinden er geen vreugde in.
11 Daarom ben ik vol van de grimmigheid van de HEERE, ik ben het moe haar in te houden. Giet haar
dan uit over de kleine kinderen op straat, over de kring van de jongemannen bij elkaar. Ja,
ook de man zal met de vrouw gevangen worden genomen, de oudere met de hoogbejaarde.
12 Hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen, samen met de akkers en de vrouwen,
want Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen de inwoners van dit land, spreekt de HEERE.
13 Want van hun kleinste tot hun grootste, ieder van hen is uit op winstbejag. Van profeet tot
priester pleegt ieder van hen bedrog.
14 Zij genezen de breuk van Mijn volk op het lichtst, door te zeggen: Vrede, vrede! Maar er is geen
vrede.
15 Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben? Ze schamen zich niet in het
minst, ja, zij weten van geen blozen. Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen; ten tijde
dat Ik hen zal straffen, zullen zij struikelen, zegt de HEERE.
16 Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede
weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij
bewandelen die niet.
17 Ik heb wachters over u aangesteld: Sla acht op het geluid van de bazuin! Maar zij zeggen: Daar
slaan wij geen acht op.
18 Daarom, heidenvolken, luister, weet, gemeenschap, wat er onder hen leeft!
19 Luister, aarde, zie, Ik breng onheil over dit volk. Dat is de vrucht van hun gedachten. Want op
Mijn woorden hebben zij geen acht geslagen, en Mijn wet, die hebben zij verworpen.
20 Waarom zou voor Mij wierook uit Sjeba moeten komen en de beste kalmoes uit een ver land? Uw
brandoffers zijn Mij niet welgevallig, en uw slachtoffers zijn Mij niet aangenaam.
21 Daarom, zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga dit volk struikelblokken geven waarover zij zullen struikelen:
de vaders samen met de zonen, de buurman met zijn naaste, zij zullen omkomen.

& Johannes 14:1 – 7
Het huis van de hemelse Vader
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik
ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan
door Mij.
7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u
Hem gezien.

Zingen: Psalm 25:2
2

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Prediking
Zingen: Lied 427:1 en 5
1

Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
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Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwond'ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

Dankgebed en voorbede
Slotlied: OTH 166 “Vrede zij U”
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

Zegen

Collecte.
De diaconie collecte is bestemd voor de eigen diaconie
Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.
Diaconie,
Diaconie

Bankrekening nr is: NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal
Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

