
Liturgie zondagavond 20 oktober 2019, Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur. 
 
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer. 
Organist: dhr. Martin de Jong. 
 
Aanvangslied  Psalm 8: 1,2 
1   Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
 hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
 machtige God, Gij die uw majesteit 
 ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
2   Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
 maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 
 uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 
 en doet uw haters buigen voor uw wil. 
 
na Gods gelofte & groet  Psalm 8: 3,6 
3   Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
 de maan, de duizend sterren die daar branden, 
 wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
 het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
6   Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
 hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
 Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
 hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 
na Schriftlezing 1   Gezang 457: 2 
2   Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
 werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
 Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
 al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 
 
na Schriftlezing 2   Gezang 457: 3,4 
3   Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
 geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
 Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
 een en al vuur en liefde en majesteit. 
 
4   Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
 hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
 Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 
 



 
na preek Psalm 93: 2,4 
2   Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
 op vaste pijlers in het oergeweld. 
 Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
 het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 
4   Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
 al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
 Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
 en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
na geloofsbelijdenis Psalm 99: 1,3 
1   God is Koning, Hij 
 sticht zijn heerschappij. 
 Volken, hoort zijn stem. 
 Buigt u, beeft voor Hem, 
 die met macht gekroond 
 op de cherubs troont. 
 Aarde, word bewogen, 
 beef voor zijn vermogen. 
 
3   Niet op bruut geweld 
 hebt G' uw macht gesteld. 
 Gij o Koning, zegt; 
 Ik bemin het recht. 
 Onder uw beleid 
 heerst gerechtigheid; 
 uw verbond heeft leven 
 aan uw volk gegeven. 
 
slotlied Gezang 399: 1 
1   Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
 Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
 U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 
 onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
 Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
 wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
 
ER WORDT GEREGEERD! 
Preek over Openbaring 4: 2 
  
Schriftlezing 1: Jesaja 66: 1-2 + Ezechiël 1: 26-28   
 
Schriftlezing 2: Openbaring 4 


