Liturgie voor de dienst van de Hervormde Gemeente
van Schalkwijk en ’t Goy
Zondag 26 juni
Viering Heilig Avondmaal
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Orgelspel
Welkom en afkondigingen
Introïtus Psalm 135 vers 1 en 2
1

Halleluja! looft den Heer,
prijst zijn naam en majesteit,
toegewijden aan zijn eer,
die vanouds zijn knechten zijt,
gij die uw verheven plicht
in de tempelhof verricht.

2

Prijst den Heer, want Hij is goed.
Stemt uw snaren en vertolkt
dat zijn naam ons leven doet.
Hij koos Jakob tot zijn volk,
Israël tot kroonsieraad
van zijn goddelijke staat.

Votum en Groet
Zingen Lied 255
1

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

2

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3

Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

4

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Wetslezing
OTH 505 Here, maak mij uw wegen bekend
Here, maak mij Uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij
o, Here maak mij Uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij
Want U bent mijn God, de enige God
ja, U bent mijn God, de enige God
laat mij zien, wat U wilt
door Uw Woord, door Uw Geest
Here, maak mij Uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij
o, Here maak mij Uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij
Want U bent mijn God, de enige God
ja, U bent mijn God, de enige God
laat mij zien, wat U wilt
door Uw Woord, door Uw Geest
dank U, Heer

Gebed
Bijbellezing:
Handelingen 2, 41-47

41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend
zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van
het brood en in de gebeden.
43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de
apostelen gedaan.
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar
dat ieder nodig had.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot
huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van
hart;
47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks
mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
Romeinen 12, 9-18
Onderlinge liefde
9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de
nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.

Zingen Gezang 252 vers 1 en 2 Wat zijn de goede vruchten?
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.

Preek
Zingen Gezang 308 In Christus is noch west noch oost…
1

In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord.

2

Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3

Broeders, één band is 't die ons bindt
vanwaar en wie ge ook zijt
wie onze Vader dient als kind,
is Christus toegewijd.

4

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Viering Heilig Avondmaal
Zingen Psalm 84 vers 3 en 6
3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

6

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Dankgebed en voorbede

Zingen Psalm 92 vers 7 en 8
7

Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

8

Zij zullen vruchten dragen
voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven;
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
zijn recht is hoog verheven.

Zegen

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

Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

