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 Liturgie  
Voor de  samenkomst van de gemeente   
Tull&’t Waal en Honswijk,   
Zondag 22 jan. 10.00uur   Voorganger: Ds Jan Riemersma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
 
Psalm 149: 1 en 3 
 
1 Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 75:1  
 
1 U alleen, U loven wij, 
U loven wij, onze Heer, 
want Uw naam zo rijk van eer, 
is tot onze vreugd nabij. 
Men vertelt in heel het land, 
al de wond'ren van Uw hand. 
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Wet 
 
Hemelhoog 627: 1 en 2 
 
1 Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe 
U alleen doorgrondt mijn hart 
U behoort het toe 
Laat mijn hart steeds vurig zijn 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe 
 
2 Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen 
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer 
laat mij nimmer gaan 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Joh 2: 1 t/m 11 
 
psalm 146: 1 en 3 
 
1  Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 
 
3  Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Preek  
 
Hemelhoog 624: 1, 3 en 4 
 
1 Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die ‘t heelal verheugde, 
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Bron van eeuw’ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in ‘t duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 
3 Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 
doof niet voor uw licht ons oog. 
 
4 Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij uw naam verhogen, 
juichend voor uw aangezicht, 
want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wil Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot u vlucht. 
 
Dankgebed, voorbeden 
 
gezang 44  
 
1  Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2  Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
3  Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
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Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
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 kerken voor een uitzending is: 
voor Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407   


