
Liturgie zondagavond 25-07-2021, Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur. 
 

Voorganger: ds. G.E. van der Hout, Lekkerkerk. 
Organist: dhr. Martin de Jong. 

 

 
Afkondigingen 
 
Gezang 455: 1 
 
1   Als Hij maar van mij is 
 en ik ben van Hem, 
 als ik, tot de dood nabij is, 
 luister naar zijn trouwe stem, 
 heb ik niets te lijden, 
 leef ik in een vroom en stil verblijden. 
 
Stilte 
 
‘Onze hulp’ en groet 
 
Psalm 5: 3, 6, 7 
 
3   Ik zal mij naar uw Huis begeven. 
 Door uwe goedertierenheid 
 word ik uw tempel ingeleid 
 en buig mij, Koning van mijn leven, 
 in vrees en beven. 
 
6   Maar die uw lieve naam belijden, 
 vinden een schuilplaats aan uw hart: 
 zij zullen vrij van zorg en smart 
 juichende zich in U verblijden 
 te allen tijde. 
 
7   Want gij vervult wat Gij beloofde, 
 die vromen met uw zegen dekt: 
 o Heer, uw sterke vrede strekt 
 tot schild en schutse voor de hoofden 
 van die geloofden. 
 
Geloofsbelijdenis 



Gebed 
 
Schriftlezingen: Genesis 30: 1-8 
   Deuteronomium 33: 1-5, 23, 26-29 
 
Psalm 145: 5, 6 
 
5   Zie, aller ogen zijn op U gericht, 
 Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. 
 Gij opent uwe hand, en al wat leeft 
 vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 
 Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, 
 in al zijn daden is Hij ons genegen. 
 Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 
 wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 
 
6   Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij, 
 zijn redding is elk die Hem roet nabij. 
 Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed, 
 maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed. 
 Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere, 
 mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren. 
 Laat al wat leeft Gods heil'ge naam belijden, 
 Hem zegenen tot aan het eind der tijden. 
 
Preek 
 
Muzikale meditatie 
 
Gebeden 
 
Inzameling der gaven: aankondiging 
 
Gezang 455: 2, 3 
 
2   Als Hij maar van mij is 
 laat ik alles staan, 
 wil ik enkel zijn waar Hij is, 
 volg ik Hem waar Hij zal gaan. 
 Mij is om het even 
 heel het lichte, luide, aardse leven. 
 
3   Waar Hij maar van mij is 
 is mijn vaderland. 
 Zie hoe Hij alom nabij is 
 met de gaven van zijn hand. 
 Broeders lang verloren 
 vind ik weer in wie aan Hem behoren. 
   
Heenzending en zegen 


