
Liturgie zondagmorgen 5 juli 2020, Ichthuskerk Alblasserdam, 09.30 uur. 
 
Voorganger: ds. J.H. Reijm, Hillegersberg. 
Organist: dhr. Ad Schinkelshoek.   
 
Inleidend orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad en afkondigingen 
 
Aanvangslied: Psalm 84 (Nederland zingt - Wat hou ik van uw huis) 
 
Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 

Gelukkig wie naar U 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan zij van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
Dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere tent. 

De Heer beveiligt ons, 
Eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

Wat hou ik van Uw huis! 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 



Lied: U, die mij geschapen hebt. (Muziekgroep, Opwekking 355)  

 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
Wetslezing 
 
Zingen: Gezang 250: 1, 2, 4 (Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods) 
(Gedeclameerd) 
 
1   Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
 daal neder waar Gij wordt verwacht. 
 Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
 van onze geest, verward en trots. 
 
2   Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
 is alle denken, alle doen 
 zo leeg en woest, zo dood, als toen 
 Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 
4   Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 
 Kom, wees aanwezig in het woord; 
 wek onze geest, opdat hij hoort, 
 wek ons tot leven, hier en nu. 
 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Genesis 1: 24 – 2: 4 
 
Kinderlied “Daar komt de nieuwe koning aan” 
 
Verkondiging met als thema: Alle mensen dragen het beeld van God.  
 
Muzikaal intermezzo 

 
Dankgebed en voorbede (met gezamenlijk Onze Vader)  
 
Lied: Heer U bent mijn leven. (Nederland Zingt) 
 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 



Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
Benoemen collecte 
 
Heenzending en zegen 
  
  


