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Liturgie voor de dienst in Ichthus op zondag 13 augustus 2017 
 
De 8e zondag van de zomer – de kleur is groen. 
Een gezamenlijke zomerdienst met de gemeente van de Kapel 
 
 
Luiden van de klok – Als de voorganger opstaat staan allen op en zingen:  
Nieuwe Liedboek 107: 1 en 4 
 

1 Gods goedheid houd ons staande  4 Laat ons nu voor de Here 
   zolang de wereld staat!      zijn goedertierenheid 
   Houd dan de lofzang gaande      toezingen en vereren 
   voor God die leven laat.        de God die ons bevrijdt. 
   Al wie door Hem bevrijd      Want wie zijn hulp verlangt, 
   uit ongastvrije streken,       Hem aanroept in gebeden, 
   naar huis wordt heengeleid,      verlost Hij uit de angst 
   zal van zijn liefde spreken.      en leidt Hij tot de vrede. 
 
Bemoediging 
V.  De Heer zij met u 
G.  OOK MET U ZIJ DE HEER! 
V.  Deze morgen, zijn wij hier samen, in de Naam van de Heer, 
      die ons bemoedigen wil en van wie wij onze hulp mogen verwachten       
G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.  Die als mens onder ons is komen wonen en eindeloos van mensen houdt 
G.  DIE EEUWIG TROUW IS EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
V.  U die in Jezus Christus ons in elke situatie nabij wilt zijn 
G.  OPEN ONS VOOR HET GEHEIM VAN UW LIEFDE EN UW TROUW 
 
 
Groet 
V.  Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld 
      Van God, de Vader, die achter ons staat 
      Van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige Geest, 
      die ons elke dag kracht wil geven op onze levensweg.  
G.  AMEN 
 
Welkom 
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Zingen: Nieuwe Liedboek 107: 12 en 13 
 

12  Schepen omhoog gedragen   13 Hun vege levens spaart Hij, 
      op golfslag van de dood,        de golven maakt Hij stil. 
      zinken terneergeslagen        Het stormgeweld bedaart Hij, 
     weer in de waterschoot.        het voegt zich naar zijn wil. 
     Als zo de storm opsteekt,        Scheepsvolk, heradem weer, 
     hoezeer wordt allerwegen        gij kunt aan rust u laven 
     gebeden en gesmeekt         en dank nu God de Heer, 
     om Gods reddende zegen!        Hij leidt u naar de haven. 
 
Inleiding en de vierde Vraagstelling 
 

Naar aanleiding van de 95 stellingen, die 500 jaar geleden door Luther op de 
deur van de kerk in Wittenberg zouden zijn gespijkerd, is er voor gekozen dat 
onze gezamenlijke zomerdiensten in het teken staan van stellingen die door de 
voorganger geponeerd worden tijdens de dienst en waarop de gemeente dan 
schriftelijk kan reageren op de flap-over; mijn stelling van vanmorgen is: 
 
 
Als ik geloof kan ik geloofsvertrouwen ervaren. 

Kan ik ook dat ook blijven ervaren als ik angstig ben of bang? 
 
We luisteren op naar: Gezang 178 uit de NH Bundel van 1938: 7 en 8 
Ruwe stormen mogen woeden – Gezongen door het Het Urker Mannenkoor  
met beelden uit The Perfect Storm 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Johannes de Heer 7: 1 en 2 
 

1 Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
   wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 
   Vrees toch geen nood! 's Heren trouw is groot, 
   en op 't nachtlijk duister volgt het morgenrood. 
   Als stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
   God zal u behoeden, uw toeverlaat. 
 
2 God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, 
   en met elke morgen keert zijn goedheid weer. 
   Wie in 't verdriet nergens uitkomst ziet: 
   Groter dan de Helper is de nood toch niet. 
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   Wat ons ontviele, Redder in nood, 
   red slechts onze ziele uit zonde en dood. 
 
Kyriëgebed 
 
Zingen Glorialied: Nieuwe Liedboek 864: 1, 4 en 5 
 

1 Laat ons de Heer lof zingen,   4 Daarom dan niet versagen, 
   juich, al wie bij Hem hoort!      maar moedig verder gaan! 
   Hij zal met trouw omringen      De Heer doet redding dagen, 
   wie steunen op zijn woord.      Hij trok uw lot zich aan. 
   Al moet ge hier ook dragen      Wie lijdt, - God zal het merken, 
   veel duisternis en dood,      't is alles Hem bekend; 
   gij hoeft niet te versagen,        Hij zal zijn kinderen sterken 
   Hij redt uit alle nood       met woord en sacrament. 
 
5 Daarom lof zij de Here, 
   in wie ons heil bestaat, 
   Hem die ons toe wou keren 
   zijn liefelijk gelaat. 
   Hij moge ons behoeden, 
   elkander toegewijd, 
   en schenke ons al 't goede 
   nu en in eeuwigheid.  
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
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. 
 
1e Schriftlezing: Psalm 116:1 t/m 9 – Bijbel in Gewone Taal 
 
De Heer luistert naar mij 
1Ik heb de Heer lief, want hij luistert naar mij. 
Als ik om hulp roep,  2geeft hij mij antwoord.  
Ik blijf tot hem bidden, mijn leven lang. 
3Ik was al bijna dood, het land van de dood zag ik al. 
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Ik was bang, ik had pijn. 4Toen riep ik naar de Heer: ‘Heer, red mijn leven!’ 
5De Heer is goed voor mensen in nood. 
Hij is een God die mensen liefheeft, 6hij beschermt iedereen die zwak is. 
Toen ik machteloos was, heeft de Heer me bevrijd. 
 

De Heer heeft mij gered 
7Ik vind weer rust, want de Heer heeft mij geholpen. 
8Hij heeft mijn tranen gedroogd, hij zorgde ervoor dat ik niet viel. 
Ja, hij heeft me gered van de dood. 9Ik mag leven, dicht bij de Heer. 
 
Zingen: Nieuwe Psalmenberijming Psalm 116: 1 t/m 4 
 

1 Ik hou van God, Hij luistert naar mijn stem. 
   Wanneer ik klaag, spitst Hij meteen zijn oren. 
   Als ik Hem aanroep wil Hij mij verhoren, 
   daarom bid ik mijn leven lang tot Hem. 
 
2 Ik was verlamd door angst en door verdriet. 
   De kans om oud te worden leek verkeken. 
   Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken: 
   Verlos mijn ziel, Here, vergeet mij niet. 
 
3 De Heer is mild en vol barmhartigheid. 
   Hij is betrouwbaar en zijn hart staat open 
   voor wie in alle eenvoud op Hem hopen. 
   Ik was verzwakt, maar Hij heeft mij bevrijd. 
 
4 Kom weer tot rust, mijn ziel, de Heer is goed. 
   Als redder is Hij mij te hulp gekomen. 
   Hij heeft mij troostend bij de hand genomen 
   en voor een zware valpartij behoed. 
 
2e Schriftlezing: Matteüs 14:22  t/m 33 – Jezus loopt over het water 
 

22Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten 
alvast naar de overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen 
naar huis sturen. 23Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden. 
Hij was daar alleen. Het werd nacht. 24De leerlingen waren al een heel stuk het 
meer op gevaren. Ze hadden tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot. 
25Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. 26Toen de  
leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze  
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schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een geest!’ 27Maar Jezus zei: ‘Rustig 
maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’28Toen zei Petrus: ‘Heer, als u 
het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Jezus 
zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.’ Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het 
water naar Jezus toe. 30Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij 
bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ 31Meteen stak 
Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je geloof 
dan zo klein?’ 32Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. 33De 
leerlingen in de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden: ‘U bent echt de Zoon van 
God!’ 
 
Zingen: Wie zingt mee 248: 1, 2 en 3  
 

1 Ziet, in blinde razernij, tuimelen de vloeden. 
   Hulp noch haven is nabij, in dit onweerswoeden! 
   Eén toch in de donk’re nacht, één houdt over ons de wacht! 
   Heere trek mee, door stormen en door zee. 
 
2 ’t Schemerlicht der maan verbleekt; alle sterren vlieden. 
   Als het roer van ’t scheepje breekt, wie zal hulpe bieden? 
   Wie, o Heer dan Gij alleen? Ziet: reeds drijft het onweer heen! 
   Heere trek mee, door stormen en door zee. 
 
3 Vrees ik in mijn laatste strijd, dat ik moet verdrinken. 
   Als G’ o Heer! mij niet bevrijdt; hoed mij voor verzinken. 
   Neem mij veilig bij de hand; breng mij in het Vaderland! 
   Heere trek mee, door stormen en door zee. 
 
Overdenking – Stilte 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 904: 1, 4 en 5 
 

1 Beveel gerust uw wegen,   4 Wel kan zijn hulp vertragen, 
   al wat u 't harte deert,       en 't schijnt soms in de nacht, 
   der trouwe hoed' en zegen      alsof geen licht zal dagen, 
   van Hem, die 't al regeert.      alsof geen troost u wacht, 
   Die wolken, lucht en winden      als u de angst doet beven 
   wijst spoor en loop en baan,      dat God u niet meer kent, 
   zal ook wel wegen vinden      dat Hij zich van uw leven 
   waarlangs uw voet kan gaan.      voorgoed heeft afgewend. 
 



 

6 
 

5 Maar blijft gij met vertrouwen 
   naar God zien in de nacht; 
  dan doet Hij u aanschouwen 
  wat gij het minst verwacht. 
  Eens zal Hij u bevrijden 
  ook van de zwaarste last, 
  houd moedig bij het strijden 
  aan zijn beloften vast. 
 
Dankgebed– Voorbeden– Stil Gebed– Onze Vader– Inzameling van de gaven 
  
Slotlied: Nieuwe Liedboek 416: 2 en 4 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   bij gevaar, in bange tijden, 
   over jou zijn vleugels spreiden. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   tot wij weer elkaar ontmoeten, 
   in zijn naam elkaar begroeten. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen – Gezongen Amen (2x)   


