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L I T U R G I E  
 

3e zomerdienst Ichthus-Kapel 
 
Als de kerkenraad binnen is, wordt er als voorbereiding  
op de dienst een muziekstuk gespeeld op orgel of vleugel. 
       
Klokgelui       
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
Zingen : NLB 218 :1 t/m 5 
1. Dank u voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn  zorgen 
bij U komen mag. 
 
2. Dank U  voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
5. Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
Groet en onze hulp:  
 V: De Heer zij met u  
 G: Ook met u zij de Heer  

V. Onze hulp is in de naam van de Heer  
 G. Die hemel en aarde gemaakt heeft  
 V. die trouw houdt tot in eeuwigheid  
 G. en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen 
(Gem. gaat zitten) 
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 Welkom 
 
Zingen : Ps. 8 : 1, 2, 3 
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
   hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
   machtige God, Gij die uw majesteit 
   ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
   maar in de mond van kindren doet Gij klinken 
   uw machtig heil, zo maakt G'uw vijand stil 
   en doet uw haters buigen voor uw wil. 
 
3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
   de maan, de duizend sterren die daar branden, 
   wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
   het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
Inleiding van het thema :  Grenzeloos 
 
Gebed 
 
Zingen : Ps.8 : 4, 5, 6 
4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
   een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
   Gij doet hem heersen over zee en land, 
   ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 
5 Al wat er land of water heeft tot woning, 
   het moet de mens erkennen als zijn koning: 
   vogels en wild en al 't geduldig vee 
   en wat er wemelt in de wijde zee. 
 
6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
   hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
   Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
   hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 
1e Schriftlezing:  Psalm 8 
 
Zingen : NLB 978 : 1 ,2 
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1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2 Gij roept het jonge leven wakker, 
   een tuin bloeit rond het open graf. 
   Er ruisen halmen op de akker 
   waar zich het zaad verloren gaf. 
   En vele korrels vormen saam 
   een kostbaar brood in uwe naam. 
 
2e schriftlezing: Luc. 12 : 22 t/m 31 
 
Zingen : NLB 978 : 3 en 4 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 
   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   't Is alles een gelijkenis 
   van meer dan aards geheimenis. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
 
Verkondiging 
Stilte 
 
Zingen : NLB 979 : 1 t/m 6 
 
De vogels van de bomen 
1 De vogels van de bomen 
   die lopen door de lucht 
   als vederlichte dromen, 
   zij wonen in het licht. 
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2 Zij rusten op de adem 
   van God die ademend 
   de wereld heeft geschapen 
   en alle namen kent, 
 
3 die alle hemelstreken, 
   de aarde als een huis, 
   alleen maar door te spreken 
   maakte, spelenderwijs. 
 
4 De grandioze bloemen 
   de bloemen bij de vleet 
   met schitterende kronen, 
   als koningen gekleed, 
 
5 in kleuren en in geuren 
   vertellen zij van God 
   en weten van geen treuren, 
   de vreugde is te groot. 
 
6 De vogelen des hemels 
   de leliën des velds, 
   zij hebben ons van Jezus 
   en 't paradijs verteld. 
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie; 
2e collecte voor PGEmmen. 
 
Slotlied: NLB 981 : 1 t /m 5 
 
1  Zolang er mensen zijn op aarde, 
 zolang de aarde vruchten geeft, 
 zolang zijt Gij ons aller Vader, 
 wij danken U voor al wat leeft. 
 
2  Zolang de mensen woorden spreken, 
 zolang wij voor elkaar bestaan, 
 zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
 wij danken U in Jezus' naam. 
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3  Gij voedt de vogels in de bomen, 
 Gij kleedt de bloemen op het veld, 
 o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
 en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4  Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
 Gij redt de wereld van de dood. 
 Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
 zijn lichaam is het levend brood. 
 
5  Daarom moet alles U aanbidden, 
 uw liefde heeft het voortgebracht, 
 Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
 o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Zegen 
Gem. zingt:  Amen, Amen 
 

 
 


