
Liturgie zondagmorgen 23 januari 2022, Ichthuskerk Alblasserdam, 09.00 uur. 
 

Voorganger: ds. Michel van Heijningen. 
Organist: dhr. Martin de Jong. 

 
Liturgie zondagmorgen 23 januari 2022, Ichthuskerk Alblasserdam, 11.00 uur. 

 
Voorganger: ds. Michel van Heijningen. 

Organist: dhr. Ad Schinkelhoek. 
 

 

Welkom door kerkenraadslid 

Psalm 18:1,9 

1   Ik heb U lief van ganser harte, Here. 
 Gij immers zult het onheil van mij weren. 
 Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
 Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 
 Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 
 mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren, 
 o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
 ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd. 
 
9   Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
 zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. 
 Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
 voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. 
 Want wie is God, dan deze onze Here? 
 Wie is de rots die alles kan trotseren? 
 Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
 bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

 

 



Stilte, votum en groet 

Aanvangstekst Psalm 142:5b-6a 

‘Niemand zorgde voor mijn ziel, tot U riep ik HEERE’ 

Psalm 40:1 

1   Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht, 
 Hij heeft gehoord naar mijn gebed, 
 mij uit de modderpoel gered, 
 mijn voet weer op een vaste grond gebracht. 
 Hij heeft mij doen herleven, 
 mij in de mond gegeven 
 een nieuw lied tot zijn eer. 
 Laat ieder die het zag 
 stil zijn van diep ontzag 
 en hopen op de Heer. 

Lezing geboden van God 

Gezang 259 

1   Halleluja! Lof zij het Lam, 
 die onze zonden op zich nam, 
 wiens bloed ons heeft geheiligd; 
 die dood geweest is, en Hij leeft; 
 die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
 in eeuwigheid beveiligt! 
 
2   Aanbidt de Vader in het woord! 
 Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
 Aanbidt de Geest uit beiden! 
 Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
 zijn liefd' en trouw, halleluja, 
 zal ons geen schepsel scheiden. 

Gebed 

Lezen uit de Bijbel: 

Deuteronomium 2:13,14 
Johannes 5:1-18 

Kindermoment        



Kinderlied: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? 
Zit je in het donker 
Jezus zal er zijn 
Is je hart vol zonde 
Jezus maakt het rein 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 
Kijk je weer zo somber 
Jezus maakt je blij 
Zit je vastgebonden 
Jezus maakt je vrij 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 
Dan wordt alles anders 
Kan je zoveel meer 
Kijk eens wat je aandurft 
Samen met de Heer 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 

Verkondiging, tekst Joh 5:6b; ‘Wil je gezond worden?’ 

Jezus bewijst barmhartigheid 
1.neergelegd bij situatie, 2. losgelaten door anderen, 3. opgericht door Jezus 

 

na punt 2: Psalm 142:2,3 

2   Wanneer mijn geest in mij versmacht 
 kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht. 
 Al mijn beweging gaat Gij na, 
 waar ik ook ga, waar ik ook sta! 
 
3   Gij weet van de verborgen strik, 
 de hulpeloosheid en de schrik; 
 dat niemand, niemand naar mij vraagt, 
 en dat ik steeds word voortgejaagd. 

na amen: Psalm 142:4,7 

4   Tot U roep ik dat Gij, o Heer, 
 mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer, 
 mijn deel, mijn erve in het land 
 der levenden, mijn onderpand 
 
7   Al uw getrouwen roep ik saam 
 als Gij mij zo hebt welgedaan, 



 zij zullen horen hoe ik zing 
 uw naam en uw rechtvaardiging 

Dankgebed 

Opwekking 382 ‘o Heer de nacht komt over ons’ 

O Heer, de nacht komt over ons. 
Het grote oordeel wacht 
tot U zult spreken. 
O Heer, kunt U nog aanzien 
hoe uw liefde wordt veracht, 
hoe mensen breken? 
 
Refrein: 
Ontferm U Heer.(Ontferm U Heer) 
Vergeef ons Heer. 
Genees ons Heer 
en maak uw kerk weer nieuw. 
Herstel het recht. 
Geef vrede. 
Doorstroom het land 
met uw gerechtigheid. 
 
O Heer, waar is de vredesduif, 
of zijn haar vleugels lam, 
voorgoed gebroken? 
O Heer, wij bouwen oorlogstuig 
en kinderen gaan dood 
van brood verstoken. 
 
Refrein: 
 
O Heer, de macht van 't duister 
doet zijn gif van angst en haat 
op aarde stromen. 
O Heer, laat ons ontwaken 
met de liefde die bevrijdt. 
Laat uw rijk komen. 
 
Refrein: 
 
O Heer, toch zal het kruis voortaan 
als baken van de hoop 
boven ons land staan. 
Door het vuur 
zal men uw schoonheid zien 
en zal uw volk opnieuw 
voor U in brand staan. 
 



Refrein: 

Zegen 


