
Liturgie zondagavond 28 februari 2021, Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur. 
 

Voorganger: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen. 
Organist: dhr. Martin de Jong. 

M.m.v. de Zanggroep. 
 

3e Lijdenszondag 
 

 
Welkom  
 
Lied: U bent mijn schild (psalm 91) 
Video (beeld en geluid) laten zien en horen 
 
1) Hij, die op Gods bescherming wacht, 
Wordt door den hoogsten Koning 
Beveiligd in den duist'ren nacht, 
Beschaduwd in Gods woning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 
 
2) Hij zal uit 's vogelvangers net 
U veilig doen ontkomen; 
Hij is het, die uw leven redt; 
Gij hebt geen pest te schromen; 
Hij zal, in lijfs- en zielsgevaar, 
U met Zijn vleug'len dekken; 
Zijn waarheid u ten beukelaar, 
En ter rondas verstrekken. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 118: 5 en 8 (zanggroep) 
 
5   De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
 Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
 Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
 Ik loof den Heer mijn leven lang. 
 Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
 nu Hij de zege heeft gebracht; 
 Gods rechterhand doet grote dingen, 
 Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
8   De steen, dien door de tempelbouwers 
 veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
 werd tot verbazing der beschouwers 
 ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
 Dit werk is door Gods alvermogen, 
 door 's Heren hand alleen geschied. 
 Het is een wonder in onz' ogen. 
 Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
Gebed  
 
Schriftlezing: Marcus 12: 1-12 
 
Zingen: Gezang 451: 2 en 3 (zanggroep) 
 
1   Alle roem is uitgesloten 
 onverdiende zaligheˆn 
 heb ik van mijn God genoten, 
 'k roem in vrije gunst alleen! 
 Ja, eer ik nog was geboren, 
 eer Gods hand, die alles schiep, 
 iets uit niet tot aanzijn riep, 
 heeft zijn liefde mij verkoren: 
 God is liefd', o englenstem, 
 mensentong verheerlijkt Hem! 
 
3   Dat heet weergalooz' ontferming, 
 dat genade, rijk en vrij! 
 God schenkt redding en bescherming, 
 aan verloornen, ook aan mij. 
 Ja, wanneer mijn onvermogen, 
 en mijn diep bederf mij smart, 
 toont mij 't godlijk Vaderhart 
 zijn verlossend mededogen: 
 God is liefd', o englenstem, 
 mensentong, verheerlijkt Hem! 
   
 
 



Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven 
 
Lied: Yosina Roemajauw - Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (lied 939 NLB) 
Video (beeld en geluid) laten zien en horen 
 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Zegen 
 
 


