Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeenten te Schalkwijk - ’t Goy en
Tull en ‘t Waal -Honswijk
Zondag 9 januari 2022, Voorganger: Ds. M. van Duijn
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Muziek
Welkom/Afkondigingen
Aanvangslied Psalm 145 vers 1 en 3
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.

3

Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven , Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.

Stil gebed
Votum en Groet
Lied Gezang 21 vers 5, 6 en 7
5

O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

6

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,

dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!
7

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Geloofsbelijdenis
Zingen OTH 541
(Refrein)
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er ‘s niets wat God niet kan doen.

}
} (2x)
}

1

De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook!
(Refrein)

2

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.
(Refrein)

3

Heb jij soms verdriet? ‘t is God die je ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.
(Refrein)

Gebed
Schriftlezing: Lukas 4, 14-21
14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het
gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn
gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te
lezen.
17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het
boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij
gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie
gebroken van hart zijn,
19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het
gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van
het welbehagen van de Heere te prediken.
20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging
Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling
gegaan.
Lied Gezang 160 vers 1 en 2
1

Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

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.

Preek
Lied Gezang 281
1

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Dankgebed en voorbede
Digitaal collectemoment
Slotlied OTH 385
1

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

2

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

3

Maak ons tot een zegening
voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

4

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken, een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

5

En bouw uw koninkrijk
in de volken, uw wil geschied'
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

Zegen
Orgelspel

Voor wie dit wilt: 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

