Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeente te Schalkwijk - ’t Goy
Zondag 28 november 2021, Voorbereiding H.A.
Voorganger: Kand. M. Jonker
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Orgelspel
Welkom/Afkondigingen
Voorzang Psalm 25 vers 1 en 2
1

Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Votum en Groet
Zingen Gezang 126 vers 1, 2 en 3
1

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

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.
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...

Wetslezing (lezing avondmaalsformulier)
Gebed ter verootmoediging
Zingen Gezang 122 vers 1 t/m 5
1

Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.

2

Kind dat uit uw kamer klein,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3

Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5

Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Zacharia 14: 4 - 9
4Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten
oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten
en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de
berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

5Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de
bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de
aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn
God, komen: al de heiligen met U!
6Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn,evenmin de
dikke duisternis.
7Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen
nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft.
8Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal
stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan
naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden.
9De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de
Enige zijn en Zijn Naam de enige.
Lucas 21: 25 – 31
25En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde
benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee
en golven.
26En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de
dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen
zullen heftig bewogen worden.
27En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote
kracht en heerlijkheid.
28Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef
uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
29En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle
bomen.
30Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is.
31Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het
Koninkrijk van God nabij is.
Zingen Psalm 50 vers 1
1

De Heer die leeft, de God der goden spreekt,
van waar de zon rijst als de dag aanbreekt,
tot waar zij, als de nacht komt, ondergaat,
roept Hij de aarde op, want Hij houdt raad.
Uit Sion, hoog in heerlijkheid verheven,
verschijnt de Heer, door blinkend licht omgeven.

Preek
Zingen Gezang 285 vers 1 t/m 4
1

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.
2

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Dankgebed, voorbeden
Slotlied Gezang 130 vers 1 t/m 4
1

De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de held're morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.

2

Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de eng'len dienen
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.

3

Hoevele zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donk're aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht.

4

God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.

Zegen
Orgelspel
Collecten:

De diaconie collecte is bestemd voor het Hospice.

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

