
Liturgie zondagmorgen 17 oktober 2021, Ichthuskerk Alblasserdam, 09.30 uur. 
 

Voorganger: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein. 
Organist: dhr. Theo Groenendijk. 

 

 
 

Voor de dienst: Psalm 103 : 1 en 3 
 
1   Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
 laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
 vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
 gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
 die u geneest, die uit het graf uw leven 
 verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
3   Hij is een God van liefde en genade, 
 barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
 van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
 die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
 ons niet naar onze ongerechtigheden 
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
Na votum en groet: Psalm 103 : 4 en 5 
 
4   Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
 boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
 zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
 Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
 zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
 de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
5   Zoals een vader liefdevol zijn armen 
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
 God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
 Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
 slechts leven op de adem van zijn stem. 
 



Na gebod en belofte: Gezang 911 : 1, 2 en 3 (Liedboek 2013) 
 
Rots waaruit het leven welt 
berg mij voor het wreed’ geweld 
laat het water met het bloed 
dat Gij stort in overvloed 
als een bron van Sion zijn 
die ontspringt in de woestijn 
 
Niet de arbeid die ik lijd, 
Niet mijn ijver en mijn strijd, 
Niet mijn have en mijn goed 
Komt uw eisen tegemoet, 
Ook mijn tranen en verdriet 
zijn voor niets, redt gij mij niet. 
 
Ja, Gij zijt het die mij redt 
van uw eigen strenge wet, 
van mijn eigen dwaze schuld 
doe Gij delgt in uw geduld, 
God die al mijn kwaad verdroeg, 
Uw genade is genoeg. 
 
Kindermoment (door de dominee)   
                         
Kinderlied: “Ik ben veilig in Jezus’ armen” 
 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet 
Is het soms net alsof niemand me ziet 
Net of er niemand meer is die me mist 
Dan mag ik weten dat Jezus er is 
 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben als ik andere soms word gepest 
Zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken 
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem 
 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben Jij bent veilig in Jezus armen 



Veilig ben jij bij hem 
Jij bent veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar jij zo veilig bent... 
 
Schriftlezing: Filippenzen 1, 27-2, 11 
 
Voor de preek: Psalm 118 : 5 en 8 
 
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. 
 
Preek: Zichtbaar evangelie (Filip. 2, 5) 
 
Na de preek: Hemelhoog 177 (Heer ik prijs uw grote naam) 
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
Die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van Uw troon 
Om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
Droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
Die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van Uw troon 
Om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
Droeg U mijn pijn. 



Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 
U daalde neer van Uw troon 
Om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
Droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 
U daalde neer van Uw troon 
Om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
Droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 
 
Slotlied: Gezang 443 : 1 en 2 (Liedboek 1973) 
 
1   Liefde Gods die elk beminnen 
 hemelhoog te boven gaat, 
 kom in onze harten binnen 
 met uw milde overdaad. 
 Jezus, een en al ontferming, 
 daal van uit den hoge neer 
 met uw heerlijke bescherming 
 in ons bevend hart, o Heer. 
 
2   God almachtig boven mate, 
 die zo nederig verscheen, 
 keer opeens terug en laat ons 
 nooit meer, nooit meer hier alleen. 
 Laat ons in de kerk U prijzen 
 met uw heiligen omhoog 
 tot in 's hemels paradijzen 
 wij U zien van oog tot oog. 
 
 
 
  
  


