
Liturgie zondag 18 augustus 2019 
6e zomerdienst Ichthus-Kapel 

  
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als persoonlijke 
voorbereiding op de dienst. 
  
Toen vroeg de Heer aan Elia: Wat doe je hier?  
      (1 Koningen 19: 9) 
  
Luiden van de klok  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 62: 1 
1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
   van Hem verwacht ik altijd weer 
   mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
   Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
   mijn toevlucht, als het water wast, 
   mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
  
Bemoediging en groet :  
 v. de Heer zij met u 
 g. ook met u zij de Heer 
 v. Onze hulp is in de Naam van de Here God 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g. en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 v: Genade, barmhartigheid en vrede voor U, van God  de Vader, De Zoon en de Heilige    

Geest. 
 g: Amen  

 

Zingen: NLB 62: 5 
5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
   mijn naam rust in de schutse Gods. 
   O volk, uw God laat u niet vallen. 
   Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
   vertrouw dat gij gezegend wordt: 
   God is een schuilplaats voor ons allen. 
  
     (gem. gaat zitten) 
Welkom  
  
Zingen: Lied 967: 1, 6 en 7  
1 Zonne der gerechtigheid, 
   ga ons op in deze tijd, 
   opdat al wat leeft de dag 
   in uw kerk aanschouwen mag. 
   Erbarm U, Heer. 
  
6 Laat ons zo uw heerlijkheid 
   zien in deze donkere tijd, 
   opdat wij nu en voortaan 
   trouw U ter beschikking staan. 
   Erbarm U, Heer. 
  
7 Alle eer en macht en kracht 
   worde, Heer, U toegebracht; 
   heel de mensheid stemme saam 
   in de drieklank van uw naam. Erbarm U, Heer. 



Gebed 
Schriftlezing:  Lukas 15: 1-10 
  
Zingen: NLB 213: 1 en 5  
1 Morgenglans der eeuwigheid, 
   licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
   stel ons deze ochtendtijd 
   uwe heerlijkheid voor ogen, 
   en verdrijf door uwe macht 
   onze nacht! 
  
5 Overstroom ons met uw licht, 
   klare Zon van trouw en goedheid. 
   Treed niet met ons in 't gericht, 
   maar verblijd ons met de zoetheid 
   van des hemels zaligheid 
   voor altijd. 
  
Preek 
 Zingen: NLB 942: 1, 2 en 3  
1 Ik sta voor U in leegte en gemis. 
   Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
   Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis, 
   dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
   Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
   Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
  
2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
   ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
   Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
   zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
   Mag ik nog levend wonen in uw land, 
   mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
  
3 Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Open die wereld 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. 
  
Dienst van gebeden 
Collecte:  1e voor de Diaconie, 2e voor de wijkkas 
  
Zingen: Gotz 245: 1, 2, 3 en 4 
1 Vrede zij U, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij U, vrede zij u,  
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
  
2 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in U zijn, dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in U zijn,dat maakt u vrij. 
  
3 Ontvangt mijn Geest, heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
  



4 Vrede zij U, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij U, vrede zij u,  
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
  
Zegen van Aäron: Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat 
over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 
Gemeente zingt: Amen, Amen. 
  
 


