Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeente te Schalkwijk - ’t Goy
Zondag 21 november 2021
Voorganger: Ds. M.P.D. Barth

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

Orgelspel
Welkom/Afkondigingen
Voorzang Lied OTH 355 vers 1,2 en 4
1

Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

2

Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein,
en belijden onomwonden:
schuldig zijn wij en onrein.
Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.

4

Laat uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!

Votum en Groet
Zingen Psalm 84 vers 1
1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet..

Wetslezing
Gebed ter verootmoediging
Zingen Lied OTH 1
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Handelingen 15: 36 – 41
36En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en
onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het Woord van de Heere
verkondigd hebben, en zien hoe het met hen gaat.
37Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Markus heet, meenemen.
38Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamfylië af verlaten had
en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen.
39Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en Barnabas
Markus meenam en per schip naar Cyprus vertrok;
40maar Paulus koos Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade
van God opgedragen was.
41En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten.
Zingen Psalm 87 vers 1, 2, 3 en 4
1

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

4

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

Preek
Zingen Gezang 304 vers 1 en 3
1

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

3

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Dankgebed, voorbeden
Slotlied OTH 250
1

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.

3

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!

4

Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Zegen
Orgelspel
Collecten:

De diaconie collecte is bestemd voor de Evangelisatie Commissie.

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

