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Liturgie
Voor de online samenkomst van de gemeente Tull&’t Waal en Honswijk en Schalkwijk en
t’Goy
Zondag 16 jan. 10.00uur Voorganger: Ds. Leendert Jan van Lingen

Welkom & Mededelingen
Hemelhoog 617a
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt
refr.
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid
refr.
En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stokt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
refr.
Stilte, bemoediging en groet
Psalm 1
1 Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich met spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.
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2 Hij is een groene boom die staat gepland
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.
Wil van God: Marcus 12:38-33
Kinderlied: Zing een nieuw lied want de Heer is goed:
Zing een nieuw lied want de Heer is goed,
de Heer is goed, de Heer is goed.
Zing een nieuw lied, want de Heer is goed,
goed voor jou en mij!
Klap in je handen want de Heer is goed,
de Heer is goed, de Heer is goed.
Klap in je handen want de Heer is goed,
goed voor jou en mij!
Spring op van vreugde want de Heer is goed,
de Heer is goed, de Heer is goed.
Spring op van vreugde want de Heer is goed,
goed voor jou en mij!
Dans in het rond want de Heer is goed,
de Heer is goed, de Heer is goed.
Dans in het rond want de Heer is goed,
goed voor jou en mij!
Gebed
Lezing: Marcus 2: 13-22
Zingen: Jezus die langs het water liep
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze',
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Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
Preek
Zingen: Jezus roept hier mensen samen
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het Heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus´ glorie
is op aarde neergedaald.
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.
Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
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deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.
Gebeden en Gaven
Slotlied: Welkom thuis
Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.
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
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
Kerkvoogdij:
Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal
Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk
De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:

5
voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407
voor schalkwijk : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945

