
Liturgie zondagavond 25 september 2022, Ichthuskerk Alblasserdam,  
18.00 uur. 

 
Voorganger: Proponent J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam. 

Organist: dhr. Theo Groenendijk. 
 

 
 
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 8 vers 1 en 3 NB Heer onze Heer hoe heerlijk 
 
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. 
 
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? 
 
Bemoediging & Groet 
 
Zingen: Gezang 480 vers 1,2,3 en 4 - Gij hebt o Vader 
 
1   Gij hebt, o Vader van het leven, 
 de aarde aan de mens gegeven, 
 het land, de zee is zijn domein. 
 Gij hebt hem aan het woord doen komen 
 om tussen werk'lijkheid en dromen 
 getuige van uw Geest te zijn. 
 
2   Uw wijsheid en uw welbehagen 
 bepalen 's mensen levensdagen 
 en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
 Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
 toch mag hij vrij en veilig wezen 
 en heersen over het bestaan. 
 



3   Hij overmant de wilde dieren, 
 vaart uit op zee‰n en rivieren, 
 doorzoekt der aarde donk're schoot. 
 Ja, hij snelt voort op hoge winden 
 om de allerlaatste grens te vinden. 
 Zo vindt hij onverhoeds de dood. 
 
4   Door een geheimenis omsloten, 
 door alle dingen uitgestoten, 
 gaat hij op alle dingen in. 
 Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
 zijn rust'loos zoeken en verdwalen 
 een onuitsprekelijke zin. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing:  1 Koningen 18 vers 1-15 (HSV) 
   1 Petrus 3 vers 13-18 (HSV) 
 
Zingen: Psalm 25 vers 6 en 7 NB  -Wie heeft lust de Heer te vrezen 
 
6   Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
 't allerhoogst en eeuwig goed? 
 God zal zelf zijn leidsman wezen, 
 leren hoe hij wand'len moet. 
 Wie het heil van Hem verwacht 
 zal het ongestoord verwerven, 
 en zijn zalig nageslacht 
 zal 't gezegend aardrijk erven. 
 
7   Gods verborgen omgang vinden 
 zielen waar zijn vrees in woont; 
 't heil'geheim wordt aan zijn vrinden 
 naar zijn vreeverbond getoond, 
 d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
 opwaarts, om op God te letten: 
 Hij, die trouw is, zal mijn voet 
 voeren uit der bozen netten. 
 
Verkondiging - Onderstaande tekst kan gepresenteerd worden: 
    

Thema: Christen zijn buiten de comfortzone 
n.a.v. 1 Koningen 18 vers 3b en 6b 

 3b Nu vreesde Obadja de HEERE zeer. 
 6b Achab ging – alleen – de ene kant op en Obadja ging – 

alleen - de andere kant op. 
       

 
 

 



Aan het einde van de preek; 
6 praktische handreikingen. 
Focus op overeenkomsten 
Open houding 
Veroordeel niet 
Versterk jouw geloof 
Wees uitnodigend 
Jij en jouw geloof mag er zijn! 

 
Zingen: Hemelhoog 395 vers 1-5 Ik wil jou van harte dienen 
 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
Wij belijden ons geloof 
 
Zingen: Psalm 68 vers 7 NB  - God zij geprezen 
 
7   God zij geprezen met ontzag. 
 Hij draagt ons leven dag aan dag, 
 zijn naam is onze vrede. 
 Hij is het die ons heeft gered, 
 die ons in ruimte heeft gezet 
 en leidt met vaste schreden. 
 Hij die het licht roept in de nacht, 
 Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
 dat wordt ons niet ontnomen. 
 Hij droeg ons door de diepte heen, 



 de Here Here doet alleen 
 ons aan de dood ontkomen. 
 
Dankgebed, voorbeden, avondgebed 
 
Zingen: Hemelhoog 738 vers 1 en 2 Zijn Gods wegen 
 
1.Zijn Gods wegen donker, duister? 
Mens, omsluier uw gezicht, 
want wat komt is vol van luister! 
oogverblindend, louter licht! 
Waar, wanneer, kan niemand weten; 
dat het komen zal, staat vast, 
is voorzegt door de profeten: 
licht dat wereldwijd verrast. 
 
Aan de eindstreep van de tijden, 
zien wij hoe het oude kwaad 
moe geworsteld is, ontwapend, 
tot geen opstand meer in staat. 
Als God alles en in allen, 
dag in nacht en duister is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis.  
 
Zegenbede 


