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Zondag 18 juli 2021
Voorganger: ds G.J. Wisgerhof, Amersfoort

onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Orgelspel
Intochtslied. OTH 327 (Machtig God, sterke rots)
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Stil gebed
Zingen. Psalm 122
1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3

Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Leefregel. 1 Petrus 3: 8-12 (NBV)
Zingen. Gezang 463: 1, 2
1

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing. Joh. 5: 1-18 (NBV)
Genezing in het bad van Betzata
1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem.
2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het
Hebreeuws Betzata heet.
3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden.
5 Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was.
6 Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u
gezond worden?’
7 De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin
te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’

8 Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’
9 En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die
dag sabbat.
10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet
toegestaan een slaapmat te dragen!’
11Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat
op en loop.”’
12 ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze.
13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al
verdwenen omdat daar zo veel mensen waren.
14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu
gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’
15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt
had.
16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem
optraden.
17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’
18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de
sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo
aan God gelijkstelde.
Zingen. Gezang 408: 1, 2 en 3
1

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

2

Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

3

Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

Verkondiging
Zingen. Gezang 473: 12, 2 en 10
1

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

10

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Dankgebed en voorbeden
Slotlied. 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.

Zegen
Orgelspel

Collecten:
De diaconie collecte is bestemd voor Global Rize. Zij leggen contacten via internet naar
plaatsen waar anders geen evangelie gebracht kan worden.
Voor Schalkwijk en ’t Goy is dat:
Diaconie:
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld
over de maand waarin gedoneerd is)

Kerkrentmeesters:
Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk
(De collecten voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds).

Voor Tull en ’t Waal en Honswijk is dat:
Diaconie:
Bankrek. nr is : NL NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en ’t Waal

(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de maand
waarin gedoneerd is)

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:
Schalkwijk en ’t Goy: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945
En voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

