Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeente te Schalkwijk - ’t Goy,
Zondag 13 november 2022, Voorganger: Ds. C.N. van Dis.
U kunt onze dienst beluisteren op: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Welkom/Afkondigingen
Intochtslied: OTH 334 vers 1, 2, en 3
1

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
(Refrein)
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
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Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
(Refrein)

3

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
(Refrein)

Votum en groet
Zingen: Psalm 19 vers 1 en 4
1

De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.

Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.
4

Des Heren vrees is rein,
zo zal ik zeker zijn
van d' allergrootste schat.
Al wat waarachtig is,
bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is 't hoogste goed,
meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.

Gebod en Belofte
Zingen: Psalm 19 vers 5 en 6
5

Zo blijft Gij, God, uw knecht,
en houdt zijn paden recht
in 't spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,
wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer,
verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad
mij van 't verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

6

Als Gij uw knecht behoedt,
o Heer, zal overmoed
niet heersen over mij.
Legt Gij mijn drift in toom,
dan leef ik recht en vroom,
van grote zonden vrij.
Breng mij uw aangezicht
mijn wens en woord in 't licht
door al mijn levensdagen.
Verlosser, zie mij aan,
mijn Steenrots, doe mij staan
in uw groot welbehagen.

Gebed
Schriftlezing: Spreuken 3, 1-12 De zegen van de godsvrucht
1 Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht
nemen,

2 want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou
vermeerderen.
3 Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals,
schrijf ze op de tafel van je hart,
4 vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.
5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
6 Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
7 Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
8 Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.
9 Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst,
10 dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen
overlopen van nieuwe wijn.
11 Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van
Zijn bestraffing.
12 Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die
hij goedgezind is.
Zingen: Psalm 25 vers 2, 6 en 7
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.

6

Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

7

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed

opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Preek: “Wijs met God”, Spreuken 3, 6
Zingen: Gezang 75 vers 14 en 15
14

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

15

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.

Geloofsbelijdenis
Slotlied: OTH 149 vers 1 en 2
1

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
(Refrein)
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
(Refrein)
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