
Liturgie zondagavond 23 januari 2022, Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur. 
 

Voorganger: ds. G.J. Mink, Sliedrecht. 
Organist: dhr. Theo Groenendijk. 

 

 
 
 
Zingen: Psalm 124: 1, 3, 4 
 
1   Laat Israël nu zeggen blij van geest; 
 Indien de Heer niet bij ons was geweest, 
 toen vijandschap rondom was opgestaan, 
 indien de Heer niet bij ons was geweest, 
 Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
3   Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, 
 wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 
 De vogelaar, die ons geen vrede liet, 
 wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af; 
 wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 
 
4   Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 
 Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 
 Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
 Ons heil is in de naam van God de Heer, 
 die God, die d' aard en hemel heeft gemaakt. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 91: 5 
 
5   Maar gij moogt schuilen bij den Heer, 
 geen kwaad bedreigt uw woning; 
 gij hebt tot schild en tegenweer 
 den allerhoogsten Koning. 



 Hij gaf zijn engelen bevel 
 dat u geen ding zou schaden; 
 zij zullen u naar Gods bestel 
 behoeden op uw paden. 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
 
Zingen: Gezang 460: 1, 2, 3  
 
1   Loof de Koning, heel mijn wezen, 
 gij bestaat in zijn geduld, 
 want uw leven is genezen 
 en vergeven is uw schuld. 
 Loof de Koning, loof de Koning, 
 tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
2   Looft Hem als uw vaadren deden, 
 eigent u zijn liefde toe, 
 want Hij bergt u in zijn vrede, 
 zegenend wordt Hij niet moe. 
 Looft uw Vader, looft uw Vader, 
 tot uw laatste adem toe. 
 
3   Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
 Hij kent onze broze kracht. 
 Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
 van de boze en zijn macht. 
 Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
 die het licht is in de nacht. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Handelingen 12:1-19 
 
Zingen: Psalm 34: 2, 3, 7 
 
1   Ik loof den Heer altijd. 
 Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 
 Ja, ik beroem mij op den Heer 
 en prijs zijn hoog beleid. 
 Gods kleinen horen mij 
 en zij verheugen zich tezaam. 
 Verheft met mij des Heren naam, 
 zegent dien en weest blij. 
 
3   Een arme riep in nood. 
 De Here hoorde naar zijn stem, 
 God, die in al zijn angsten hem 
 uitzicht en redding bood. 
 Rondom Gods knechten staat 



 des Heren engel als een wacht. 
 Hij weert des vijands overmacht 
 en redt hen van het kwaad. 
 
7   Wie God roept hoort Hij aan 
 en Hij verlost wie is benard. 
 Hij zal gebrokenen van hart 
 in gunst terzijde staan. 
 Wie 's Heren wet betracht 
 vindt in de wereld droefenis, 
 maar God, die zijn verlosser is, 
 blijft op zijn heil bedacht. 
 
Preek 
 
Zingen: Weerklank 183: 1, 2, 3 (U zij de glorie) 
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Vol van licht en luister daalt de engel af, 
En verbreekt de kluister van ’t verwonnen graf: 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer. 
Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon; 
Laat uw lied weerklinken: ‘Christus overwon!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, Christus leeft voorgoed, 
die met heel mijn wezen ik beminnen moet. 
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, 
Die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer 
 
Dankgebed 
 
Collecte-aankondiging 
 
Zingen: Weerklank 256: 1 en 3 (Ontwaak wie nu slaapt) 
 
Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon, 
en Christus zal over u lichten! 
Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon, 
voordat Hij als rechter komt richten! 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot. 
Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood? 



Gelukkig degene, die wandelt in ’t licht, 
door Christus de doodsslaap ontrezen! 
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 
’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 
Ontwaakt nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon. 
Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon! 
 
Zegen  
 
 

 
  
  
 
    


