Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeente te Schalkwijk - ’t Goy
Zondag 14 november 2021
Voorganger: Ds. A. Groeneveld uit Lunteren
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Orgelspel
Welkom/Afkondigingen
Intochtslied Psalm 145 vers 1
1

O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 145 vers 2
2

Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

Wetslezing
Zingen Psalm 86 vers 2 en 4
2

Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,

wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.
4

Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen: Johannes 8: 12 – 20,
12Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij
volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven
hebben.
13De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is
niet waar.
14Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn
getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen
ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga.
15U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand.
16En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en
de Vader, Die Mij gezonden heeft.
17En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen
waar is.
18Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft,
getuigt van Mij.
19Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U kent Mij
niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen.
20Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de
tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was.
Mattheus 5: 14 - 16
14U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet
verborgen zijn.
15En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op
de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en
uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Zingen Gezang 75 vers 8

8

Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

Verkondiging Thema: “LICHTdragers….” N.a.v. Johannes 8: 12 / Mattheus: 14a
Zingen OTH 379
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein

Dankgebed, voorbeden
Slotlied Gezang 437
1

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen
Orgelspel
Collecten:

De diaconie collecte is bestemd voor St Gave.

Voor wie dit wilt: u kunt uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de
volgende nummers:
Diaconie, Bankrekening nr is :
NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
(Kan ook via de QR-code hiernaast)
(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:
NL79 RABO 0357502124, tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk
(De collecte voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het
restauratiefonds).
De directe link naar onze eigen kerk voor de uitzending is:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945

