
Liturgie zondagmorgen 22 november 2020 (Eeuwigheidszondag), 
Ichthuskerk Alblasserdam, 09.30 uur. 

 
Voorganger: ds. J.B. Alblas, Katwijk aan Zee. 

Organist: dhr. Ad Schinkelshoek. 
M.m.v. De Zanggroep. 

 

 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied: Nederland zingt: Psalm 121 
 
1   Ik sla mijn ogen op en zie 
 de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 
 dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
2   Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
 als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
 Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
 Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 
 
3   De Heer brengt al uw heil tot stand, 
 des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
 uw schaduw aan uw rechterhand; 
 de zon zal U niet schaden, 
 de maan doet niets ten kwade. 
 
4   De Heer zal u steeds gadeslaan, 
 Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
 Hij zal uw komen en uw gaan, 
 wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 



zingen : Psalm 68 : 7 (zanggroep) 
 
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. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing : 2 Samuel 12 : 16 t/m 23 (NBV) 

1 Thessalonicenzen 4 : 13 t/m 18 (NBV) 
  
Kindermoment  en kinderlied : “God houdt van de hele wereld” 
 
Refrein: 
God houdt van de hele wereld, 
want Hij gaf zijn Zoon. 
God houdt van de hele wereld, 
want zijn hart is groot, 
zo groot, zo groot, zo groot. 
 
Hij houdt van Eskimo’s 
en Indianen, 
Turken en Amerikanen, 
Afrikanen uit Gabon, 
van oost naar west en andersom, 
van Marokkanen en Molukkers, 
snelle stadslui, boerentukkers, 
Nederlanders, buitenlanders, 
allemaal, hoe kan het anders. 
 
(Refrein) 
 
Hij houdt van jou en mij 
en pa en moe, 
je grote zus, m’n kleine broer, 
grote mensen, kleine kleuters, 
stoere jongens, drukke peuters, 
oma’s, opa’s en studenten, 
nieuwe baby’s, oude krenten, 
vreemde vogels, toffe peren, 
wanneer zullen wij het leren. 



 
(Refrein) 
 
Hij houdt van ieder 
die je kan bedenken, 
God wil ons zijn liefde schenken, 
’t geeft niet wie of wat je bent, 
jouw naam is al bij God bekend. 
Wil je ook met Jezus leven, 
al je schuld wil Hij vergeven. 
Jezus overwon de dood 
dus geef je hart aan Hem, 
God houdt van ons; 
zijn hart is groot, zijn hart is groot, zijn hart is groot, 
ZO GROOT! 

Preek : Het leven gaat door!  
 
Muzikaal intermezzo : Lichtstad met uw paar’len poorten  

 

Lichtstad met uw paarlen poorten 

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde 

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 

Luist'ren naar zijn liefdestem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem 

 

Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit 

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 

Luist'ren naar zijn liefdestem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem 

 

Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem 



 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 

Luist'ren naar zijn liefdestem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem 

 

Het noemen van de namen 

- Lezen : Psalm 23 

- Noemen van de namen (staande)  

- Moment van stilte 

 
Zingen : Nederland zingt: Blijf mij nabij (of live gezongen: Liedboek 392 : 1,2 5) 
 
1   Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
 De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
 Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
 Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
3   U heb ik nodig, uw genade is 
 mijn enig licht in nacht en duisternis. 
 Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
 In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
5   Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
 licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
 Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
 In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
   
Dankgebed en voorbede 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen : Nederland Zingt : Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  



 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 
Zegen 

 


