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Liturgie in Ichthus 28 april 2019 – 2e zondag van Pasen  
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte naar een muziekstuk geluisterd op orgel of vleugel en bereiden we ons 
persoonlijk voor op de dienst 
 
Luiden van de klok 
 
Als de voorganger opstaat, staan allen op   
zingen: NLB 280: 1, 4, 5 en 6 
 
1  
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar 't Woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn Naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
4  
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 
5  
Onthul ons dan uw Aangezicht, 
uw Naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
6  
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van 't Woord, waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het Brood, dat Gij ons breekt. 
 
Groet: 
V.  De Heer zij met u 
G.  Ook met u zij de heer! 
Bemoediging:  
V.  Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heer, onze levensbron 
G.  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V.  Die als mens onder ons is komen wonen om ons zijn liefde te laten zien 
G.  Die eeuwig trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen 
V.  U die in Jezus Christus ons hart wil aanspreken 
G.  Open ons voor het geheim van uw liefde en uw toekomst 
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 elke dag in ons wil werken. 
G.  Amen 
 
Zingen: NLB 111: 1, 2 en 5 
1 
Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
de Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
2  
Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 
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5  
Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 
 
Welkom en Inleiding  
 
Zingen: NLB 314: 1, 2 en 3 
1  
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
2  
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
3  
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Geroepen om te zingen  241:  1, 2 en 3   
1 
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit 
naar tijd en land door U ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet 
één die de toekomst heeft die leeft voorgoed. 
2 
Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
3 
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?  
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop, 
houdt steeds in ons de toekomstmens ten doop.   
 
Kyriëgebed 
 
Zingen: Glorialied NLB 645: 1, 2, 5 en 6 
1  
Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode, 
want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan 
als een vuur vooraan levenden en doden! 
2  
Christus onze Heer is voor ons gestorven 
en Hij daalde neer  in het doodsgebied, 
deed de dood te niet in de nieuwe morgen. 
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5  
Pasen is de dag, dat de dove lippen 
van het stomme graf Hem, het woord van God, 
uit de zwarte dood in het leven riepen. 
6  
Daarom, zing Hem toe! Hij is onze Heiland. 
Wordt zijn lof niet moe! God is opgestaan 
om de hand te slaan aan de oude vijand. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
1e Schriftlezing: Genesis 28: 10-22  
 
Zingen: NH Bundel 1938 Gezang 143: 1, 2 en 3 
1  
Op bergen en in dalen  
en overal is God; 
waar ik ook heen zou dwalen,  
ja overal is God; 
waar mijn gedachten zweven 
of stijgen, daar is God; 
omlaag en hoog verheven: 
Ja, overal is God! 
2 
Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij; 
wie steunt op zijn vermogen, 
beschermt en zegent Hij. 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal; 
Hij geeft alom zijn gaven, 
Hij draagt het groot heelal. 
3  
Verlaten mij ook allen, 
die bij mij blijft, is God! 
En ook als ik zou vallen, 
of lijd: dichtbij is God! 
Waar trouwe vriendenhanden 
niet redden, daar is God! 
In dood en doodse banden, 
ja overal is God! 
 
2e Schriftlezing: Lucas 24: 13 t/m 35 
 
Zingen: Zingenderwijs 163: 1 t/m 4 
              (Melodie Nieuwe Liedboek 221) 
1  
Wij gaan de weg die velen zijn gegaan, 
moe en verward, verdoofd, terneergeslagen. 
Wij hadden zo gehoopt op ander nieuws: 
Vrede, bevrijding nog in onze dagen. 
Dan komt een vreemde, sluit zich bij hen aan. 
Hij vraagt: 'Waarom zo droef en aangeslagen? 
2  
Weet je dan niet van opstaan uit de dood? 
Van de bevrijding uit verloren slagen?' 
Hij wandelt mee en opent ons de Schrift, 
woorden vanouds, dat alles kan verkeren: 
In al wie gaan de weg van ommekeer 
zal onze God haar toekomst investeren. 
3  
Hij zet ons hoofd en hart opnieuw in gloed, 
de vlam van hoop doet hij opnieuw ontvonken. 
Hij spreekt van liefde sterker dan de dood 



4 
 

over wie zijn in nood en dood verzonken. 
Wij vragen hem: 'Blijf bij ons, vreemde vriend. 
Zie, het wordt avond, nacht heeft ons omgeven. 
4  
Wij hebben nog een lange weg te gaan, 
deel eerst met ons het maal van overleven. 
Hij gaat ons voor en breekt met ons het brood, 
hij heft de beker op het nieuwe leven, 
teken van toekomst en verrijzenis, 
van de bevrijding, uit de dood geheven. 
 
Overdenking – Stilte 
 
Zingen: NLB 416: 1 t/m 4 
1  
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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. 
3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
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. 
 
Dankgebed–Voorbeden–Stil Gebed–Onze Vader – Collecte 
 
Zingen: NLB 630: 1, 2 en 4 
1  
Sta op! - Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
2  
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
4  
Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, - 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan  
naar een bestaan volkomen. 
 
Zegen – Gemeente zingt: Amen, Amen 
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Zingen: NLB 708: 1 en 6 
1  
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
6  
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
 
 
                                           
 


