
Liturgie voor zondag 27 augustus 2017 
  6e zomerdienst Ichthus-Kapel    

  
Muziek vooraf  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Tekst om over na te denken: Naar wie zouden we moeten gaan Heer? U spreekt de woorden van 
het eeuwige leven… (Johannes 6: 68) 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 666: 1 en 2 
  
1 De Heer is opgetogen. 
   Hij steeg boven ons uit. 
   Wij staan met onze ogen 
   voor een beslagen ruit. 
   Daarop heeft Hij geschreven: 
   Ik laat je niet alleen. 
   Een glimlach van Zijn vrede 
   valt door die woorden heen. 
  
2 De Heer is in de wolken, 
   onttrokken aan ons oog. 
   Maar Hij heeft alle volken 
   Zijn Koninkrijk beloofd. 
   Al blijft Hij nu verborgen 
   in teken en in taal, 
   straks, op de nieuwe morgen, 
   zien wij Hem allemaal. 
  
Begroeting en bemoediging 

V:  de Heer zij met u 

G:  OOK MET U ZIJ DE HEER 

V:  onze hulp is in de naam van de Here God 

G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

Vr:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 

G:      EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

V:  genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de  

 Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

G:  AMEN  

  

Welkom en stelling opschrijven 
  
Zingen NLB 413: 1, 2, en 3 
1 Grote God, wij loven U, 
   Heer, o sterkste aller sterken! 
   Heel de wereld buigt voor U 
   en bewondert uwe werken. 
   Die Gij waart te allen tijd, 
   blijft Gij ook in eeuwigheid. 
  
 
 



2 Alles wat U prijzen kan, 
   U, de Eeuwige, Ongeziene, 
   looft uw liefde en zingt ervan. 
   Alle engelen, die U dienen, 
   roepen U nooit lovensmoe: 
   'Heilig, heilig, heilig' toe! 
  
3 Heer, ontferm U over ons, 
   open uwe Vaderarmen, 
   stort uw zegen over ons, 
   neem ons op in uw erbarmen. 
   Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
   laat ons niet verloren gaan. 
  
Gebed 
  
 Kindernevendienst 
De kinderen komen naar voren, nemen het ontstoken licht mee en gaan naar de kindernevendienst, 
zij hebben hun eigen collecte in de nevendienst. 
Zingen:  Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan. 
               Zet ons in uw licht, verhef uw Aangezicht 
               en open hart en oor, doordring ons met uw Woord 
  
Schriftlezingen: Genesis 11: 1 – 9 en Johannes 6: 60 – 68 
  
Zingen: NLB 91: 1 en 8 
1 Heil hem wien God een plaats bereidt 
   in zijn verheven woning: 
   hij overnacht in veiligheid 
   bij een almachtig koning. 
   Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
   mijn toevlucht en mijn veste, 
   op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
   voor mij altijd het beste. 
  
8 Ik zal hem redden uit de nood, 
   spreekt God, en hem verhogen; 
   dat hij Mij toebehoort, zal groot 
   verschijnen voor elks ogen. 
   Ik zal hem 't leven, tot zijn vreugd, 
   verlengen, lange jaren, 
   en 't heil dat eindeloos verheugt 
   in volheid openbaren. 
  
Overdenking  Meditatieve orgelmuziek 
  
Zingen: NLB 23: 1, 2 en 5  
1 De Heer is mijn Herder! 
   'k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij geleiden 
   naar grazige weiden. 
   Hij voert mij al zachtkens 
   aan wateren der rust. 
  
2 De Heer is mijn Herder! 
   Hij waakt voor mijn ziel, 
   Hij brengt mij op wegen 
   van goedheid en zegen, 
   Hij schraagt me als ik wankel, 
   Hij draagt me als ik viel. 



  
5 De Heer is mijn Herder! 
   Hem blijf ik gewijd! 
   'k Zal immer verkeren 
   in 't huis mijnes Heren: 
   zo kroont met haar zegen 
   zijn liefde me altijd. 
  
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is voor de Diaconie, de 2e voor de Wijkkas 
  
Bericht van overlijden en zingen: NLB 961 
   Niemand leeft voor zichzelf 
   niemand sterft voor zichzelf. 
   Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
   aan Hem behoren wij toe. 
  
Dankgebed en voorbede 
  
Slotlied NLB 903: 1  
1 Zou ik niet van harte zingen 
   Hem die zozeer mij verblijdt? 
   Want ik zie in alle dingen 
   niets dan zijn genegenheid. 
   Is de hartslag van het leven 
   niet de liefde van de Heer? 
   Liefde draagt hen meer en meer, 
   die in dienst van Hem zich geven. 
   Alle dingen hebben tijd, 
   maar Gods liefde eeuwigheid. 
  
Zegen, gemeente antwoordt met Amen, amen. 
  
 
 


