
Liturgie zondagavond 24 november 2019, Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur.   
 
Voorganger: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein.   
Organist: dhr. Martin de Jong.   
 
Voor de dienst : Lied 885 ; 1 en 2 (Liedboek 2013 - Groot is uw trouw o Heer) 
[beamer] 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer,aan mij betoond. 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

Na votum en groet Psalm 27: 1 en 2 
1   Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
 Waar is het duister dat mij onheil baart? 
 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
 in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
 Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
 en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
 ik ken geen angst voor nood en overval: 
 het is de Heer die mij behouden zal! 
 
2   Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
 dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
 Hem dagelijks te loven met gezangen, 
 te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
 Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
 Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
 aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
 zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 



Na geloofsbelijdenis Psalm 27 : 7 
 
7   O als ik niet met opgeheven hoofde 
 zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
 O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
 dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
 Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
 Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
 Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
 wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 
Schriftlezing:    1)  Psalm 4 
Antwoordlied  Psalm 4 : 1 
 
1  Laat als ik roep mij op U hopen, 
    o God van mijn gerechtigheid. 
    Geef mij uw antwoord, doe mij open, 
    die mij, als ik ben ingesloten, 
    ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. 
    Hoe lang zult gij mij blijven smaden, 
    gij groten, door de schijn bekoord? 
    Weet toch: de Here slaat mij gade. 
    Weet dat ik leef van zijn genade. 
    Hij is het die mijn roepen hoort. 
Schriftlezing :  2)   Markus 8, 34-38 
Voor de preek  OTH (2015) 202 ( = Liefde was het onuitputtelijk) [beamer] 
Liefde was het, onuitputt'lijk, 
liefd' en goedheid, eind'loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd' en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 

Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning, ziet. 

Preek - Leven in het licht (Psalm 4, 7) 
 



Na de preek Psalm 4 : 2 en 3 
2   Laat niet tot zonde uw geschil zijn, 
 maar zoekt uw vrede voor de nacht. 
 Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn, 
 laat wat de Here wil uw wil zijn, 
 schenkt Hem wat Hij van u verwacht. 
 "Wie", zeggen velen, "toont ons 't goede?" 
 Verhef dan uw gelaat, o Heer. 
 Gij maakt het mij zo wel te moede; 
 hebben zij 's werelds overvloeden, 
 uw vrede in mijn hart is meer. 
 
3   Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
 want slapend kom ik bij U thuis. 
 Alleen bij U ben ik geborgen. 
 Gij doet mij rusten tot de morgen 
 en wonen in een veilig huis. 
 
Slotlied Gezang 20 : 1, 5 en 7 
1   Laat ons nu vrolijk zingen! 
 Komt, heft uw lied'ren aan 
 voor Hem, wie alle dingen 
 altijd ten dienste staan. 
 Ik wil de Heer daarboven 
 lofprijzen hier op aard, 
 ja, Hem van harte loven, 
 die veilig mij bewaart. 
 
5   Op duizenderlei wijze 
 redt Hij ons van de dood. 
 Hij geeft ons drank en spijze 
 in schaarste en in nood. 
 En als wij zijn gevangen, 
 te middernacht zendt Hij 
 ons liederen en gezangen 
 en maakt ons eind'lijk vrij. 
 
7   Ik arme en geringe, 
 hoe zou ik voor uw troon 
 U lof en dank toezingen? 
 Gij zijt zo groot, zo schoon. 
 Maar omdat Gij mijn leven 
 duldt voor uw aangezicht, 
 mag ik, o Heer, U geven 
 de weerglans van het licht. 
  
  

  
 



 
 
  


