
Liturgie zondagavond 5 juli 2020, Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur.   
 
Voorganger: ds.  J. Holtslag, Giessenburg.  
Organist: dhr. Martin de Jong.   
 
Opwekking 715 – Wat hou ik van uw huis 
 
Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan zij van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
Dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
Eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
Wat hou ik van Uw huis! 
 
votum en groet 
 
Psalm 92:1,2 door muziekgroep 
 
1   Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 dat men den Here prijst, 
 dat men Hem eer bewijst: 



 zijn naam is eerbied waardig. 
 Wij loven in de morgen 
 uw goedertierenheid, 
 ook als de nacht zich spreidt 
 houdt ons uw hand geborgen. 
 
2   Gezegend zal Hij wezen 
 die ons bij name riep, 
 die zelf de adem schiep 
 waarmee Hij wordt geprezen; 
 laat alom musiceren, 
 met stem en instrument, 
 maak wijd en zijd bekend 
 de grote naam des Heren. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Op Toonhoogte 191 - Ik bouw op U - door muziekgroep 
 
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend 
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 30 en Lukas 15:11-32 
 
Op Toonhoogte 562 - Wij willen samen vieren -  
 
Wij willen samen vieren 
dat God van mensen houdt, 
en dat Hij in ons midden 
zijn rijk van liefde bouwt. 



 
Refrein: 
Omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn. 
 
Wij willen samen delen 
met kind'ren klein en groot, 
en net als Jezus geven 
aan anderen in nood. 
 
(refrein) 
Omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn. 
 
Wij willen samen leven, 
als vrienden verder gaan, 
en steeds opnieuw vergeven 
wie ons pijn heeft gedaan. 
 
(refrein) 
Omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn. 
 
Preek 
 
Orgelspel - Voorstel gezang 109 - Hoor een heilig koor van stemmen 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Opwekking 599 – Kom tot de Vader 
 
Nog voordat je bestond, 
Kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
En telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
Totdat je komt 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan. 



Omdat Hij van je houdt, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
Want niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
Totdat je komt. 
 
Collectemoment 
 
Zegen 
 
  
    


