
Liturgie zondagavond 22 november 2020, Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur. 
 

Voorganger: ds. G.R.G. van der Neut, Werkendam. 
Organist: dhr. Theo Groenendijk. 

M.m.v. De Zanggroep. 
 

 
 

Afkondigingen door kerkenraad. 
  
Aanvangslied: Luisterlied; Psalm 68: 10, 17  
 
10 Die God is onze zaligheid; 
     Wie zou die hoogste Majesteit 
     Dan niet met eerbied prijzen? 
     Die God is ons een God van heil; 
     Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
     Ons 't eeuwig, zalig leven; 
     Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
     Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
     Volkomen uitkomst geven. 
  
17 Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
     Uit Uw verheven heiligdom, 
     Aanbidd'lijk Opperwezen! 
     't Is Isrels God, die krachten geeft, 
     Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 
     Looft God; elk moet Hem vrezen. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
  
Lied (live): Elb 356: 1, 2, 3 Van U wil ik zingen (zanggroep) 
 
Van U wil ik zingen, 
wie d’ eng’len omringen, 
al juichend getuigend, 
Uw goedheid, o Heer. 
'k Wil loven en danken, 
met woorden en klanken 
en prijzen Uw goedheid 
en liefde steeds meer. 



 
Mag immer mijn harte, 
in vreugd en in smarte, 
zich leren te keren, 
o God, tot Uw troon. 
Verhoor mijn verlangen, 
wil leiden mijn zangen, 
tot ‘k, Vader, benader, 
der engelen toon. 
 
Mag hier dan mijn zingen, 
Uw heem’len doordringen 
en juub’lend zich mengen, 
met hemelse toon, 
tot ‘k eenmaal hierboven, 
U eeuwig mag loven, 
als ‘k juichend zal staan, 
bij Uw stralende troon. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Lied (live): Elb 224 God wijst mij een weg (zanggroep) 
 
God wijst mij een weg 
Als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
Maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
Nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
Wijst Hij mij de weg, 
Wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
Maar zijn liefde blijft bestaan 
En Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
God wijst mij een weg 
Als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
Maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
Nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
Wijst Hij mij de weg, 
Wijst Hij mij de weg. 

 
Gebed 
  
Schriftlezing: Lukas 10: 21-28  
                      Lucas 12: 49-53 
 



Verkondiging: ‘Je naaste liefhebben, in tijden van verdeeldheid’   
 

1 Heb je naaste lief…tja  
2 We kunnen volledig liefhebben…zonder volledig te begrijpen  
3 De enige onvermijdelijke verdeeldheid  
 

Muzikaal intermezzo: Op Toonhoogte 310: Dit is mijn gebod dat gij elkander 
liefhebt (instrumentaal, tekst op 1 sheet) 
 
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
En uw blijdschap wordt vervuld 
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
En uw blijdschap wordt vervuld 
En uw blijdschap wordt vervuld 
En uw blijdschap wordt vervuld 
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
En uw blijdschap wordt vervuld 
 

 
Dankgebed  
 
Lied: Luisterlied ‘Heer U bent mijn leven’  
 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 

Collecte (benoemen)  



 
Zegen, beantwoord met gesproken amen.  
 


