
Liturgie zondagmorgen 25-07-2021, Ichthuskerk Alblasserdam, 09.30 uur. 
 

Voorganger: ds. G.F. Smaling, Oegstgeest. 
Organist: dhr. Ad Schinkelshoek. 

 

 
 
Aanvangslied; Psalm 122: 1 en 2 
   
1   Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
 toen men mij zeide: "Gord u aan 
 om naar des Heren huis te gaan! 
 Kom ga met ons en doe als wij! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in, 
 u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
 Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
 wel saamgevoegd en welgebouwd, 
 o schone stede, die wij groeten. 
 
2   Hoe zijn de stammen opgegaan! 
 Hier gingen ons de voeten voor 
 der pelgrims, die de Heer verkoor, 
 hier, waar uw heil'ge muren staan! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in 
 naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
 Zo is het Israël gezegd; 
 hier zijn de zetels van het recht, 
 de troon, waar David zal regeren! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
 
 
 
 



 
Zingen: Psalm 122: 3 
 
3   Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
 dat die u mint bevredigd zij, 
 dat vrede in uw wallen zij, 
 gezegend zij uw muur en poort! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in 
 om u met vrede te ontmoeten! 
 Om al mijn broeders binnen u, 
 om 's Heren tempel wil ik u, 
 o stad van God, met vrede groeten 
 
Prediking van belofte en gebod 
 
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 
 
1   Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
 het huis waar Gij uw naam en eer 
 hebt laten wonen bij de mensen. 
 Hoe brand ik van verlangen om 
 te komen in uw heiligdom. 
 Wat zou mijn hart nog liever wensen 
 dan dat het juichend U ontmoet 
 die leven zijt en leven doet. 
 
2   Het heil dat uw altaar omgeeft 
 beschermt en koestert al wat leeft. 
 De mus, de zwaluw vindt een woning. 
 Haar jongen zijn in veiligheid. 
 Mij is een schuilplaats toebereid 
 in het paleis van U, mijn Koning. 
 Heil hen die toeven aan uw hof 
 en steeds zich wijden aan uw lof. 
   
Gebed om de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: 1 Samuël 3: 10-21 
 
Kindermoment en kinderlied “Daniël” 
  
Prediking: "Toen opende hij de deuren van het huis des Heren". 
 
Intermezzo: melodie van  “Ik zie een poort wijd openstaan" 
of lied door de organist te kiezen 
 
Dankgebed 
 
Collecte 



 
Zingen: Gezang 456: 1 en 2   
 
1   Zegen ons Algoede, 
 neem ons in uw hoede 
 en verhef uw aangezicht 
 over ons en geef ons licht. 
 
2   Stort, op onze bede, 
 in ons hart uw vrede, 
 en vervul ons met de kracht 
 van uw Geest bij dag en nacht. 
 
Zegen 
 
Zingen: Gezang 456: 3 
 
3   Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
   
  
 
   


