
Liturgie zondag 21 juli 2019 
2e 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. 
Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als persoonlijke 
voorbereiding op de dienst.  
Jakobus 4:8: ‘Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen’.  
  
Luiden van de klok  
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
 Zomerpsalm (Afred Bronswijk): 1, op mel. ps 89 
  
1. Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron 
    waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon. 
    Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde 
    getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden. 
    De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven 
    als mens, die lied en licht en zomer door wil geven. 
  
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  
  
Zingen: Zomerpsalm: (Afred Bronswijk): 2,  op mel. ps 89 
  
2. U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit 
    in kleuren duizendvoud, als aan een droom ontgroeid. 
    U wordt geprezen door de wolken en de winden. 
  
    Door vis en klein insect en witte akkerwinde. 
    Zij spellen Uw bestaan in woordeloos belijden 
    U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide. 
       Gemeente gaat zitten 
Inleiding  
  
Gebed om ontferming met driemaal gezongen  
‘Heer, ontferm U’, lied 367b 
 

Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 
 
 
 
  
Zingen: NLB 221: 1, 2 en 3  
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
   zo als een mantel om mij heengeslagen, 
   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
   Wil mij behoeden en op handen dragen. 
  



2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
   waakt over mij en over al mijn gangen. 
   Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
   om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
   Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
   Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
  
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
  
Schriftlezing:  Lucas 10: 25-37 
 
Zingen: Bundel van Harte, lied 42: 1, 3 
(melodie: ‘in Christus is noch oost noch west’) 
  
1. Gezegend is de mens die leeft op adem van de Geest,  
    die in zijn woord en daad verweeft wat men in dromen leest. 
  
3. Gezegend is de daad, die heelt wat wond is, of wat breekt. 
    Die bar-um-hartigheid verbeeldt wat uit de harten spreekt. 
  
Schriftlezing: Lucas 10: 38-42 
  
Zingen: Bundel van Harte, lied 42: 2, 4  
(melodie: ‘in Christus is noch oost noch west’) 
  
2. Gezegend is het woord dat gaat als bode van het licht 
en lichter leven zaait, als zaad wat zich op goedheid richt. 
  
4. Gezegend is het levensspoor, dat naar de toekomst wijst. 
Gods Geest gaat daarin mensen voor waar liefde zich bewijst. 
  
Overdenking 
  
Zingen: NLB 538: 1, 3 en 4  
  
1 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   is leven van genade buiten de eeuwigheid, 
   is leven van de woorden die opgeschreven staan 

   en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan. 
  
3 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 
   de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 
   de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
  
4 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt: 
   de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 
   dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
  
 
 
 



Bericht van overlijden 
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 
Collecte  
1e voor de Diaconie, 2e voor de PGE 
  
Slotlied: NLB 146c: 1 en 4  
1 Alles wat adem heeft love de Here, 
   zinge de lof van Israëls God! 
   Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
   roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
   Die lijf en ziel geschapen heeft 
   worde geloofd door al wat leeft. 
   Halleluja! Halleluja! 
  

4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, 
   die al wat is tot aanzijn riep, 
   de_enige God die zijn macht openbaarde,- 
   Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
   Hij, die het al heeft in zijn hand, 
   houdt ook ons zwak geloof in stand. 
   Halleluja! Halleluja! 
  
Zegen 
  
Gemeente antwoordt met ‘A-men, a-men’. 
 
  
  
 


