
Liturgie Zondag 17 maart 2019 Ichthus                                                                                                           
M.m.v. Blaasensemble de “Jaknikkers” uit Schoonebeek. 
   
9.45 uur Blaasensemble speelt een tweetal hymnes:                                                                                   
Holy Ghost, dispel our sedness 
The Lord’s my Shepherd 
  

9.50 uur: Zingen: GotZ 15: 1, 2 en 3  
1 Vrede voor jou, hier heen gekomen,  
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed voor jou 
en iedereen. 
  
2 Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein, 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal wij leven van elkaar. 
  
3 Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt: 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt, 
tijd om te leven, kans om te zijn; 
een plek om nu en ooit gezien, 
aanvaard te zijn. 
  
9.55 uur: Na binnenkomst kerkenraad: 
Blaasensemble speelt een tweetal hymnes. 
Stilte 
  
10.00 uur: Luiden van de klok    
                                                                                                                                                                  
Zingen: HH 399: 1 en 2    
1 Samen in de naam van Jezus  
 heffen wij een loflied aan,  
 want de Geest spreekt alle talen  
 en doet ons elkaar verstaan.  
 Samen bidden, samen zoeken,  
 naar het plan van onze Heer.  
 Samen zingen en getuigen,  
 samen leven tot zijn eer.  
  
2 Heel de wereld moet het weten  
 dat God niet veranderd is.  
 en zijn liefde als een lichtstraal  
 doordringt in de duisternis.  
 ’t Werk van God is niet te keren  
 omdat Hij erover waakt  
 en de Geest doorbreekt de grenzen  
 die door mensen zijn gemaakt.  
  
Bemoediging en Groet                                                                           
V: De Heer zij met U                                                                                 
A: Ook met U zij de Heer                                                                 



V: Welkom voor iedereen die op weg is met vragen                                                                                  
A: Welkom voor iedereen die onderweg is met vertrouwen             
V: Welkom voor iedereen die onderweg is met verdriet           
A: Welkom voor iedereen die onderweg is met vreugde                       
V: Welkom voor iedereen lopend, rollend, steunend, slapend en wakker.                                                                                 
A: Welkom voor iedereen die door God gevonden wordt onderweg                                                                                                    
V: In zijn naam zijn we samen, God van onze weg                                 
A: God van Licht, kracht en Leven, wees hier aanwezig. Amen. 
                                                                                                          
Zingen: HH 399: 3   
3 Prijs de Heer, de weg is open  
 naar de Vader, naar elkaar.  
 Jezus Christus, Triomfator,  
 mijn Verlosser, Middelaar.  
 Vader, met geheven handen  
 breng ik U mijn dank en eer.  
 ’t Is uw Geest die mij doet zeggen:  
 Jezus Christus is de Heer! 
  
 Inleiding en Gebed                                                                        
  
 
Zingen: GotZ 163: 1, 2, 3 en 7   
1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor deze nieuwe dag. 
dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 
  
2 Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God voor al wat leeft, 
dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft. 
  
3 Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek. 
  
 7 Dank U uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik nu weet waarvan. 
dank U, o God ik wil U danken dat ik danken kan. 
  
Inleidend gesprek   
                                                                                                                          
Zingen: HH 365: 1 en 3  
1 Welk een vriend is onze Jezus,  
die in onze plaats wil staan!  
Welk een voorrecht, dat ik door Hem  
altijd vrij tot God mag gaan.  
Dikwijls derven wij veel vrede,  
dikwijls drukt ons zonde neer,  
juist omdat wij ’t al niet brengen  
in ’t gebed tot onze Heer.  
  
3 Zijn wij zwak, belast, beladen  
en terneer gedrukt door zorg,  
dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten,  
gaan wij biddend tot de Heer;  
In zijn armen zijn wij veilig,  
Hij verlaat ons nimmermeer.  
  



Verhaal en verkondiging 
                                                                                               
Zingen: HH 627: 1 en 2                                                                                                                                      
1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe. 
  
2 Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe_en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen.      
  
Gebeden    
Toelichting op spaarproject commissie ZWO 
Collecte:1e Kerk in actie, voor stichting Exodus (ex-gedetineerden), 2e voor wijkkas. 
Onder de collecte zien we de vijfde bloem in beeld en speelt het ensemble: 
Lo he comes on clouds descending 
                       
Zingen: HH 326: 1 en 2 
1 Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam, 
die hemel en aarde  verenigt te zaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.  
Kent gij, kent gij die naam nog niet? 
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
  
2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard;  
zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
die, om ons te redden, de hemel verliet? 

                                                                                                                                                                                           
Zegen:                                                                                                                                                    
Zingen: HH 304: 1 en 4                                                                                                                                      
1 Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot. 
Die zich zelve gaf aan 't kruishout, 
en mij redde van de dood. 
refrein: 
4 Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn.     
Refrein: 
  

Blaasensemble speelt een hymne 
  
 

refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
 


