
 

 

Liturgie zondagavond 17 oktober 2021, Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur. 
 

Voorganger: ds. J.G. Schenderling, Ingen. 
Organist: dhr. Martin de Jong. 

 

 
 

Intochtslied: Psalm 72:1,2 
Geef Heer de koning uwe rechten 
 
1   Geef, Heer, de koning uwe rechten 
 en uw gerechtigheid 
 aan 's konings zoon, om uwe knechten 
 te richten met beleid. 
 Dan ruist op alle bergen vrede, 
 heil op der heuv'len top. 
 Hij zal geweldenaars vertreden, 
 maar armen richt hij op. 
 
2   Zolang de zon des daags zal rijzen, 
 de maan schrijdt door de nacht, 
 moet al het volk hem eer bewijzen, 
 hem loven elk geslacht. 
 Hij moge mild zijn als de regen, 
 het land tot lafenis. 
 Vrede zal bloeien aller wegen, 
 totdat geen maan meer is. 
 
Na votum en groet: Psalm 72:3,4 
Heerse van zee tot zee Zijn vrede 
 
3   Heerse van zee tot zee zijn vrede, 
 van land tot land zijn lof, 
 de volken zullen tot hem treden, 
 zijn vijand likt het stof. 
 Tarsis en Scheba 's verre stranden, 
 brengt hem uw overvloed. 
 Gij koningen van alle landen, 
 valt deze heer te voet. 
 
 



 

 

4   Hij zal de redder zijn der armen, 
 hij hoort hun hulpgeschrei. 
 Hij is met koninklijk erbarmen 
 hun eenzaamheid nabij. 
 Hij helpt, met hun bestaan bewon, 
 die zijn in vrees verward. 
 Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
 Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Na de Schriftlezing: Psalm 119:1,7 
Welzalig wie de rechte wegen gaan 
 
1   Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
 wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
 Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
 van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
 Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
 De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
7   Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 
 Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 
 Open mijn oog, zodat het helder ziet, 
 dat ik de wondren van uw wet ontware. 
 O Heer, verberg mij uw geboden niet; 
 ik ben een gast en vreemdeling op aarde. 
 
 
Na het 1e gedeelte van de preek: Gezang 280:1,2 
Rechter in het licht verheven 
 
1   Rechter in het licht verheven, 
 Koning in uw majesteit, 
 louter ons geringe leven, 
 scheld ons onze schulden kwijt, 
 laat uw vleug'len ons omgeven, 
 troost ons met uw tederheid. 
 
2   Hoor de bittere gebeden 
 om de vrede die niet daagt. 
 Zie hoe diep er wordt geleden, 
 hoe het kwaad de ziel belaagt. 
 Zie uw mensheid hier beneden, 
 wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
Na het 2e gedeelte van de preek: Gezang 285:1,2,3,4 
Geef vrede Heer geef vrede 
 
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! 
   
Na de geloofsbelijdenis: Gezang 21:1,3 
Alles wat adem heeft lover de Here 
1   Alles wat adem heeft love de Here, 
 zinge de lof van Isrels God! 
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
 roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
 Die lijf en ziel geschapen heeft 
 worde geloofd door al wat leeft. 
 Halleluja! Halleluja! 
 
3   Welgelukzalig is ieder te noemen, 
 die Jakobs God als helper heeft! 
 Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 
 die dag aan dag met Christus leeft! 
 Wie met de Heer te rade gaat, 
 die staat Hij bij met raad en daad. 
 Halleluja! Halleluja! 



 

 

Slotlied: Op Toonhoogte (2e dr) 166:1,2,3,4  
Vrede zij u 
 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
 
Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
 
 
 
Schriftlezing:  
Genesis 31:43-55 (Herziene Statenvertaling) 
 

 
 
 
  
  
    


