
Liturgie zondagmorgen 20 oktober 2019, Ichthuskerk Alblasserdam, 09.30 uur. 
 
Voorganger: ds. P.J. van der Ende, Rijnsburg. 
Organist: dhr. Ad Schinkelshoek.   
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied Psalm 100 verzen 1 en 2 
 
1   Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
 Treedt nader tot gij Hem omringt, 
 gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
 zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
2   Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
 Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
 zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
 en als beminden weidt en voedt." 
 
 
Stil gebed 
 
Groet en bemoediging 
 
Zingen Psalm 100 verzen 3 en 4 
 
3   Treedt statig binnen door de poort, 
 Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
 Heft hier voor God uw lofzang aan: 
 Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4   Want God is overstelpend goed, 
 die ons in vrede wonen doet. 
 Zijn goedheid is als morgendauw: 
 elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
  
  
  

  
 

gemeente gaat zitten 
 
Gebed 
 
Woord van leven 1 Petrus 1:3-6a; 13-16 (NBV) 
 



Zingen Hemelhoog 648a ‘U roept ons Vader’ (beamer) 
 
U roept ons, Vader 
om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer. 
Wij willen komen 
in uw nabijheid 
en buigen voor U neer. 
 
Vernieuw ons denken nu, 
open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan. 
U gaf uw leven, Heer; 
dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan. 
 
Refrein: 
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 
heilig en aangenaam voor U. 
Hier zijn wij, 
wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu; 
wij eren U. 
 
Wij knielen neer bij het Kruis, 
zien uw lijden heel dichtbij. 
U wilde sterven voor ons; 
ons leven geven wij. 
 
(Refrein) 
 
Wij eren U (8x) 
Kinderlied  ‘De Heer is mijn Herder’ (beamer) 
Refr. 
De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
de Heer is mijn herder  
 
Al ga ik door een donker dal 
ik hoef niet bang te zijn 
Ik weet dat U mij bij zult staan 
U bent heel dichtbij 
 
Refr. 
De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 



Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
de Heer is mijn herder  
 
Want wat mij ook wordt aangedaan  
U helpt mij telkens weer  
U geeft mij wat ik nodig heb  
en nog zoveel meer  
 
Uw goedheid en uw liefde, Heer  
volgen mij altijd  
en ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid 
 
Refr. 
De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
de Heer is mijn herder 
 
Kinderen naar nevendienst 
 
Lezen  Kolossenzen 1 
 
Zingen Gezang 476 verzen 1, 4 en 5 
 
1   Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
 God uit God en Licht uit Licht; 
 Wijsheid, voor de aanvang aller dingen 
 spelend voor Gods aangezicht; 
 engel Gods uit Isrels oude dagen, 
 Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
 dienaar van Gods hoog bevel, 
 kind der maagd, Immanuël! 
 
4   Mensenzoon tussen de kandelaren, 
 Wortel Davids, Morgenster, 
 blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
 roep haar van nabij en ver. 
 Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
 maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
 schuilplaats in de wildernis, 
 huis waarin uw vrede is. 
 
5   Levensvorst, U loven de geslachten, 



 en tot uw verborgen tijd 
 blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
 't einde van haar bange strijd. 
 Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
 uit die hoge heilsverwachting leven, 
 tot zij op de jongste dag, 
 met U triumferen mag. 
 
 
Verkondiging 
 
Zingen Hemelhoog 600 ‘Jezus, wat een heerlijke naam’ (beamer) 

 
Jezus, wat een heerlijke naam, 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
al mijn schuld is weggedaan. 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
Jezus, wat een heerlijke naam, 
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd 
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan. 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
Jezus, wat een heerlijke naam, 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan. 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
kinderen komen terug 
 
Dienst van gebeden 
 
Dienst van de gaven 
 
gemeente gaat staan 
 
Slotlied Gezang 464 
 
1   Alle volken, looft de Here, 
 aarde, zing een vrolijk lied! 
 Juicht nu allen, geeft Hem ere: 
 Hij vergeet de zijnen niet! 
 In het beurtgezang der sferen, 
 in des afgronds bange kreet 
 ruist de lof, de lof des Heren, 



 die de zijnen niet vergeet. 
 
2   Uit Hem vloeien alle krachten, 
 tot Hem stijg' der aarde lied! 
 Zalig, wie de Heer verwachten: 
 Hij vergeet de zijnen niet! 
 Smelt dan samen, Hem ter ere, 
 diept' en hoogheid, lust en leed, 
 in het loflied aan de Here, 
 die de zijnen niet vergeet! 
 
 
Zegen  - amen, amen, amen 
 
 
 
  
  
 

  


