Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeenten te Schalkwijk - ’t Goy en
Tull en ‘t Waal -Honswijk
Zondag 23 januari 2022, Voorganger: Ds. D.M. van der Wel
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Welkom en mededelingen
Muziekfragment: Psalm 62 vers 1 en 5
1

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

Bemoediging en Groet
Lied: OTH 229 vers 1
1

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Gebed van Verootmoediging
Lied: Gezang 126 vers 2
2

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,

verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Leefregel
Lied: Gezang 126 vers 3
3

Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Gebed om opening van het Woord
Schriftlezing: Lukas 3, 1 – 18
1In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder
was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en
over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene,
2onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de
zoon van Zacharias, in de woestijn.
3En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot
vergeving van zonden,
4zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van
iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
5Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen
zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen;
6en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.
7Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed, wie
heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?
8Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te
zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor
Abraham kinderen kan verwekken.
9De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht
voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
10En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij dan doen?
11Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem
die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen.

12Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat
moeten wij doen?
13Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is.
14Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val
niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.
15En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes
afvroegen of hij misschien niet de Christus was,
16antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik,
bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de
Heilige Geest en met vuur.
17Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur
verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.
18Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het Evangelie.

Lied Gezang 160 vers 2
2

Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Uitleg en verkondiging: Thema: Wat moeten wij dan doen?
Muziekfragment Hemelhoog 460 (OTH 189)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan,
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet.
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Dienst van de gebeden
Slotlied OTH 218 vers 1
1

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Zegen en gezongen ‘amen’
Uitleidend orgelspel
Voor wie dat wil: u kunt uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de volgende
nummers:
Diaconie:
Bankrekening nr is : NL91 RABO 0357 5510 87,
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357 5011 95,

tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij:
Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09,
Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357 5021 24,

tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal
tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:
voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407
voor Schalkwijk : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945

