
Liturgie zondag 17 november 2019 
Thema: ‘Ik zal er zijn voor jou’ 

  
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. 
 
Psalm van de week Psalm 125: 2 
‘Jeruzalem heeft bergen rondom:  
zo is de Heer rondom zijn volk van 
thans tot in eeuwigheid.’ 

Gelegenheid tot gesprek aanstaande woensdag 20 november tussen 9.30 en 10.30  uur op het 
spreekuur van ds Janneke de Valk-Boerma in Ichthus of u kunt, als u dat wilt, van 16.00 tot 17.00 uur 
in gesprek gaan met Iena in de Zeihuuvzaal in Ichthus; wel graag even bellen  van tevoren (0591-
618687). 
 
Na binnenkomst kerkenraad luisteren we in stilte naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
Om er in te komen: 
‘Ik ben ervan overtuigd dat niet ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft 
in Christus Jezus, onze Heer.’  Romeinen 8: 38 
  
Luiden van de klok 
  
Als voorganger opstaat, gaan allen staan en zingen:  Psalm 98: 1, 2 
1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
   want Hij bracht wonderen tot stand. 
   Wij zien Hem heerlijk triomferen  
   met opgeheven rechterhand. 
   Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
   bevrijdend heil en bindend recht  
   voor alle volkeren op aarde. 
   Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
  
2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
   Hij heeft in goedertierenheid, 
   naar de belofte eens gegeven,  
   het huis van Israël bevrijd. 
   Zijn volk is veilig in zijn handen. 
   Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
   Zo werd tot in de verste landen 
   het heil van onze God aanschouwd. 
  
Groet: 
   Voorganger: De Heer zij met u 
   Gemeente:  ook met u zij de Heer. 
Bemoediging: 
   Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
   Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
   Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
   Gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen.     
   Voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. 
   Gemeente: Amen 
  
Zingen:  Psalm 98: 3, 4 
3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 
   de psalmen gaan van mond tot mond. 
   De naam des Heren wordt geprezen, 



   lofzangen gaan de wereld rond. 
   Hosanna voor de grote koning, 
   verhef, bazuin, uw stem van goud, 
   de Heer heeft onder ons zijn woning, 
   de Heer die bij ons intocht houdt. 
  
4 Laat alle zeeën, alle landen 
   Hem prijzen met een blij geluid. 
   Rivieren klappen in de handen, 
   de bergen jubelen het uit. 
   Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
   Hij komt, o volken wees verblijd, 
   Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
   zijn heil en zijn gerechtigheid.    
      (Gem. gaat zitten) 
  
Woord van welkom en inleiding op het thema 
  
Gebed om ontferming 
  
Zingen: NLB 902: 1, 5, 6 
1 Is God de Heer maar voor mij, 
   wat zou mij tegen zijn? 
   Ik roep: 'ach Here, hoor mij!' 
   en wat mij kwelt wordt klein. 
   Al heeft zich ook verheven 
   de macht van hel en dood, 
   in heb voor heel mijn leven 
   in God mijn bondgenoot. 
  
5 Wat er mij ook gebeure, 
   in eeuwigheid zijt Gij, 
   en wat ter wereld, Here, 
   zou scheiden U en mij? 
   Al tonen zich verbolgen 
   de groten van de tijd, 
   geen honger of vervolging, 
   niets dat mij van U scheidt. 
  
6 Mijn hart wil blij opspringen, 
   het kan niet treurig zijn, 
   ik lach en loop te zingen 
   in louter zonneschijn. 
   De zon die staat te stralen, 
   o Jezus, dat zijt Gij. 
   Ik dank U duizendmalen, - 
   wat zijt Gij goed voor mij! 
  
Gebed om de Heilige Geest 
  
Lezen:  Exodus 3: 1 - 15 
  
Zingen:  NLB 324: 1, 2, 3 
1 Wat vrolijk over U geschreven staat: 
   dat gij zijt de gloed van al wat leeft. 
   de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
   de adembron die ons te drinken geeft. 
 
 
 2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 



   'redden wat verloren is', dat woord, 
   dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
   'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond. 
  

3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
   trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
   beschaamd,vervoerd, getroost,dan weer getart. 
   Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
  
Lezen:  Lukas 20: 27 - 38 
  
Zingen:  NLB 769: 1, 2, 6 
1 Eens, als de bazuinen klinken, 
   uit de hoogte, links en rechts, 
   duizend stemmen ons omringen, 
   ja en amen wordt gezegd, 
   rest er niets meer dan te zingen,- 
   Heer, dan is uw pleit beslecht. 
  
2 Scheurt het voorhang van de wolken, 
   wordt uw aangezicht onthuld, 
   vaart de tijding door de volken 
   dat Gij alles richten zult: 
   Heer, dan is de dood verzwolgen, 
   want de schriften zijn vervuld. 
  
6 Van die dag kan niemand weten, 
   maar het woord drijft aan tot spoed, 
   zouden wij niet haastig eten, 
   gaandeweg Hem tegemoet, 
   Jezus Christus, gisteren, heden, 
   komt voor eens en komt voor goed! 
  
Overdenking 
  
Zingen:  NLB 362: 1, 2, 3 
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'. 
  
2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
  
3 Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt - 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
  
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
  
 



Collectes 
1e collecte is voor de Diaconie, de 2e voor de wijkkas 
  
Zingen:  NLB 416: 1, 2, 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. 
  
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. 
  
Zegen  Gemeente: Amen 
  
  
 
 
 


