
Liturgie zondag 4 augustus 2019 
4e zomerdienst Ichthus-Kapel 

  
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als persoonlijke 
voorbereiding op de dienst. 
  
Luiden van de klok  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 149: 1  
1 Halleluja! laat opgetogen 
   een nieuw gezang de Heer verhogen. 
   Laat allen die Gods naam belijden 
   zich eensgezind verblijden. 
   Volk van God, loof Hem die u schiep; 
   Israël dank Hem die u riep. 
   Trek, Sion, in een blijde stoet 
   uw koning tegemoet. 
  
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 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 : NLB 149: 2 
2 Laat het een hoge feestdag wezen. 
   De naam des Heren wordt geprezen 
   met het aloude lied der vaderen. 
   De heilige reien naderen. 
   En zo danst in het morgenlicht 
   heel Gods volk voor zijn aangezicht 
   en slaat de harp en roert de trom 
   in 's Heren heiligdom. 
       (gem. gaat zitten) 
Gebed 
 
Inleiding op de dienst 
 
Zingen: NLB 836: 1, 2, 3 en 4 
1 O Heer die onze Vader zijt, 
   vergeef ons onze schuld. 
   Wijs ons de weg der zaligheid, 
   en laat ons hart, door U geleid, 
   met liefde zijn vervuld, met liefde zijn vervuld. 
  
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
   als eenmaal bij de zee. 
   Geef dat ook wij uw nodend woord 
   vertrouwen, volgen ongestoord, 
   op weg gaan met U mee, op weg gaan met U mee. 
  
3 O vrede van Tiberias, 
   o heuvels in het rond, 
   waar Jezus in het zachte gras 
   de mensen liefhad en genas, 
   en in hun midden stond, en in hun midden stond. 
  



4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
   op onze duisternis. 
   Neem van ons hart de vrees, de lust, 
   en maak ons innerlijk bewust 
   hoe schoon uw vrede is, hoe schoon uw vrede is. 
 
Schriftlezing: Lucas 15: 11 t/m 32 
 
Zingen: NLB 885 : 1 en 2 
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 Refrein: 
 Groot is uw trouw, o Heer 
 Groot is uw trouw, o Heer 
 iedere morgen aan mij weer betoond. 
 Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 
 groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
  
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 Refrein: 
  
Overdenking 
 
Zingen: NLB 133: 1, 2 en 3 
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
   van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
   Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
   De zegen van Gods hoog verheven naam 
   daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
   als olie die de priester wijdt. 
  
2 Als olie die Aärons baard en kleren 
   met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
   voor wie eendrachtig samen zijn. 
   Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
   op Hermons top en daalt op Sion neer. 
   't Wordt al een tuin voor God de Heer. 
  
3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
   hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
   en leven tot in eeuwigheid. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte:  1e voor de Diaconie, 2e voor de PGE 
 
Slotlied NLB: 413: 1, 2 en 3 
1 Grote God, wij loven U, 
   Heer, o sterkste aller sterken! 
   Heel de wereld buigt voor U 
   en bewondert uwe werken. 
   Die Gij waart te allen tijd, 
   blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
 



2 Alles wat U prijzen kan, 
   U, de Eeuwige, Ongeziene, 
   looft uw liefde en zingt ervan. 
   Alle engelen, die U dienen, 
   roepen U nooit lovensmoe: 
   'Heilig, heilig, heilig' toe! 
  
3 Heer, ontferm U over ons, 
   open uwe Vaderarmen, 
   stort uw zegen over ons, 
   neem ons op in uw erbarmen. 
   Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
   laat ons niet verloren gaan. 
 
Zegen:  Gemeente zingt: Amen, Amen. 
  
 
  
 
 


