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Liturgie
Voor de samenkomst van de gemeente Tull&’t Waal en Honswijk
Zondag 19 juni. 10.00uur Voorganger: prop. H. Russcher

Welkom en mededelingen
Psalm 24:5
5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
Stil gebed
Votum
gezang 250: 1, 2, 3, 4 en 5
1 Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
3 Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
4 Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
5 O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
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Woorden ten leven
Hemelhoog 222
Refrein:
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn
en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.
Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
Hij is het waard!
(refrein)
Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!
(refrein)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezingen:

Rom. 8: 18-30 (HSV)

Psalm 143: 6,7,8
6 Ik strek naar U mijn beide handen.
Maak in mijn nood mij niet te schande
voor 't oog van wie mijn ziel benart.
Als dorstig land, het zonverbrande,
zo smacht naar U, o Heer, mijn hart.
7 Snel mij te hulp, wil mij verhoren.
Doe mij uw aangezicht weer gloren
voordat ik reddeloos bezwijk,
voordat ik word als wie verloren
afdaalden in het dodenrijk.
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8 Laat 's morgens uw genade dagen,
voor ogen die het donker zagen.
Ik bouw op U en anders geen.
Wijs mij de weg van uw behagen,
mijn ziel wacht het van U alleen.
Verkondiging
gezang 247: 1,2,3
1 De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.
2 Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3 De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
Dankgebed en voorbede
Psalm 97:6
6 Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!
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Zegen

Voor het overmaken van uw giften danken wij u hartelijk.
Diaconie:
Bankrek. nr is :
NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
Kerkvoogdij:
Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal

De directe link naar onze eigen kerk voor een uitzending is:
voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

