
Liturgie zondagmorgen 24 november 2019, Ichthuskerk Alblasserdam, 09.30u  
 
Voorganger: ds. S.J. van der Vlies, Rotterdam. 
Organist: dhr. Theo Groenendijk. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Zingen: LB  gezang 15: 1,2 (Loof nu, mijn ziel) 
 
1   Looft nu, mijn ziel, de Here, 
 looft, al wat in mij is, zijn naam! 
 Vergeet niet, hoeveel keren 
 de Here u heeft welgedaan. 
 Hij wil uw schuld vergeven, 
 u reden van de dood, 
 gij zijt met heel uw leven 
 geborgen in zijn schoot. 
 De Heer vernieuwt uw krachten 
 als van een adelaar, 
 Hij maakt wie Hem verwachten 
 al zijn beloften waar. 
 
2   Gij armen en verdrukten 
 ziet uit naar Hem, die u bevrijdt; 
 gebeukten en gebukten, 
 in zijn rijk is gerechtigheid. 
 Gij die, uzelf tot schade, 
 des Heren weg verliet, 
 de Heer is vol genade, 
 voor eeuwig toornt Hij niet, 
 Hij die voor u blijft zorgen, 
 de zonden van u doet 
 als de avond van de morgen, 
 ja, kwaad vergeld met goed. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: LB gezang 15 : 3,4 (De Heer is als een vader) 
 
3   De Heer is als een vader, 
 die voor zijn kinderen 't beste wil; 
 wie Hem vertrouwend naad'ren, 
 die geeft Hij rust, die maakt Hij stil. 
 Hij immers kent ons broze 
 bestaan, want stof zijn wij, 
 een teer geluk, als rozen 
 zo schoon, zo snel voorbij; 
 als gras zijn wij, als blaren, 



 wanneer de najaarswind 
 door 's levens boom komt varen, 
 wie is er die ze vindt? 
 
4   Maar 't rijk van Gods genade 
 staat vast en blijft in eeuwigheid. 
 Zijn trouw komt hun te stade, 
 die Hem getrouw zijn toegewijd. 
 Gij engelen, sterke helden, 
 die doet zij heilig woord, 
 nooit moede ons te melden 
 al wat gij van Hem hoort, 
 looft Hem, gij zult Hem geven 
 de lof van 't gans heelal; 
 en gij mijn ziel, mijn leven, 
 loof gij Hem bovenal! 
 
Lezing: Voorbereiding op de viering van het heilig Avondmaal 
 
Zingen: Psalm 103 : 3,4 
 
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. 
 
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. 
 
Schriftlezing: Jeremia 12.7-17; Hd 15.6-18 
 
Gebed 
 
Zingen: Kinderlied, Help mij om stil te zijn (beamer) 
 
Zo groot en zo machtig  
maar toch zo aandachtig  
bent U als een Vader voor mij  
wat ik U vragen wil 
maak nu mijn hart weer stil en blij  
 
Zoveel dingen die gebeuren 
zoveel mensen die treuren 



ik kan niet begrijpen waarom 
help mij om stil te zijn  
als ik bij U kom  
 
Zo vol van geheimen  
en toch zo dicht bij me  
bent U als een Vader voor mij 
houdt mij geborgen Heer 
zet al mijn zorgen weer opzij 
 
Is er honger en oorlog  
dan vraag ik: waarvoor nog 
ik kan niet begrijpen waarom 
help mij om stil te zijn 
als ik bij U kom  
 
Dank U hemelse Vader 
voor al uw genade 
al snap ik nog steeds niet waarom 
help mij om stil te zijn 
als ik bij U kom 
 
Kinderen verlaten de kerk 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 103 : 1 
 
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. 
 
Oplezen namen overledenen: 
 
Zingen: Psalm 103 : 6,7 
 
6   De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
 gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
 en als een bloem die naar de zon zich keert, 
 maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
 en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
 Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 
 
7   Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen 
 in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
 en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
 Zijn heil omsluit de komende geslachten; 



 zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
 van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
Kinderen komen terug 
 
Gebed 
 
Collecten 
 
zingen: OTH 150.1,2,3,4 (Heer, U bent mijn leven) [beamer] 
 
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 zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
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 Godsrijk 

 
zegen, gemeente: Amen 


