
Liturgie zondagmorgen 29 januari 2023, Ichthuskerk Alblasserdam, 09.30 uur. 
 

Voorganger: ds. W.H. Hendriks, Ter Aar. 
Organist: dhr. Ad Schinkelshoek. 

 

 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen Psalm 100: 1, 3 en 4  
 
1   Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
 Treedt nader tot gij Hem omringt, 
 gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
 zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
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. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 6: 1 en 3 (verootmoediging) 
 
1   Heer, toon mij uw genade, 
 straf mij niet naar mijn daden, 
 ik was in kwaad verblind. 
 Komt mij uw hand kastijden, 
 sla mij met medelijden 
 als uw weerspannig kind. 



 
3   Keer weder, red mijn leven! 
 Wil mij toch uitkomst geven: 
 uw goedheid is zeer groot. 
 Want wie kan U gedenken, 
 wie kan U ere schenken 
 in 't donker van de dood? 
 
Genadeverkondiging 
 
Lezing van de Wet Mattheüs 22: 34-40 
 
Zingen  Gezang 62: 1, 2 en 3 ‘Wie oren om te horen heeft’ 
 
1   Wie oren om te horen heeft, 
 hore naar de wet die God hem geeft: 
 gij zult geen vreemde goden, 
 maar Mij alleen belijden voortaan. 
 Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
2   Bemint uw Heer te allen tijd, 
 dient Hem met alles wat gij zijt, 
 aanbidt Hem in uw daden. 
 Dit is het eerste en grote gebod, 
 de wil van God, uw Vader. 
 
3   Biedt uw naaste de helpende hand, 
 spijzigt de armen in uw land, 
 een woning wilt hen geven. 
 Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
 doet dit, en gij zult leven. 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed om de verlichting met de heilige Geest 
 
Schriftlezing  Zefanja 2:3 en 3:9-13 
 
Zingen Psalm 37:1  
 
1   Wees niet afgunstig op de goddeloze, 
 benijd hem niet die u met onrecht kwelt. 
 Al bloeit hij nu, al groeit hij in het boze, 
 straks is hij gras dat wegdort op het veld. 
 Woon in het land met die het goede kozen 
 en die de Heer tot zijn getrouwen telt. 
 
Schriftlezing  Mattheüs 5:1-12 
 



Zingen Psalm 37: 2 
 
2   Verlustig u, mijn ziel, in God den Here. 
 Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt. 
 De Heer vervult uw diepste zielsbegeren. 
 Wentel op Hem al wat uw weg benauwt. 
 Uw recht zal eenmaal helder triomferen, 
 zoals het middaglicht zijn intocht houdt. 
 
 
Kindermoment   
Zingen  - ‘Ik wens jou’ 
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kan, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou mooie volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
ik wens je vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen die jij leeft 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
Prediking 
 
Zingen Gezang 13b: 1 en 2 ‘D’almachtige is mijn Herder en Geleide’ 
 
1   D' Almachtige is mijn Herder en Geleide, 
 wat is er dat me schort? 
 Hij weidt mij als zijn schaap, in vette weide 



 waar gras noch groen verdort. 
 Hij drenkt mijn ziel in koele bronne en beke. 
 Indien mijn geest verstrooi' 
 en afdwaal' van de kudde en rechte streke, 
 Hij brengt ze weer te kooi. 
 
2   Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten 
 en 't goddelijke recht, 
 om zijnen naam en eer in top te zetten 
 door 't lof van zijn knecht. 
 Al zworf ik om in nare en donk're dalen, 
 beschaduwd van de dood, 
 nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen: 
 Hij staat me bij in de nood! 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankzegging 
 
Voorbede 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven (bij de uitgang) 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Zingen Gezang 21: 1, 5 en 7 ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 
 
1   Alles wat adem heeft love de Here, 
 zinge de lof van Isrels God! 
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
 roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
 Die lijf en ziel geschapen heeft 
 worde geloofd door al wat leeft. 
 Halleluja! Halleluja! 
 
5   O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
 Hij die u recht verschaft is hier! 
 Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden, 
 dorstig, zie de heilsrivier! 
 Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
 God schenkt genade velerlei. 

 
Halleluja! Halleluja! 
 
  

 
7   Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 



 Hem die zo grote dingen doet. 
 Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
 zinge nu blijde: God is goed! 
 Love dan ieder die Hem vreest 
 Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 
 Halleluja! Halleluja! 
 
 
Zegen 
 
  


