
Orde van dienst Ichthus 12 januari 

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte naar een muziekstuk geluisterd . 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  

NLB 868  1, 2 en 3 

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

   Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
   Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, 
   loof al wat ademt de Here. 
  

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
   heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
   Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
   Hij heeft zijn woord u gegeven. 
  

3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
   dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
   Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, 
   ja, Hij beschikt u ten leven. 
  

Votum en groet uitgesproken door voorganger. 

Welkom  en inleiding. 

Zingen: NLB 868: 4 en 5 

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
   lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
   Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, 
   die u met liefde bejegent. 
  

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
   christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
   Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
   Alles wat ademt zegt: Amen          (gem. gaat zitten) 
  

Gebed 

Zingen NLB: 317: 1 

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 

   met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. 
   Maak de weg tot U begaanbaar, 
   wees verstaanbaar; 
   spreek Heer, uw gemeente hoort. 
  

Schrift lezing : Openbaring 4 vers 1 t/m 4 

Zingen: NLB 100: 1 en 3              



1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 
   Treed nader tot gij Hem omringt, 
   gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
   zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
  

3 Treed statig binnen door de poort. 
   Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
   Hef hier voor God uw lofzang aan: 
   Gebenedijd zijn grote naam. 
  

Overdenking - Moment van stilte na de preek 

Zingen: Evangelische liedbundel 178 

1 Als ik maar weet, dat hier mijn weg 

door U Heer, wordt bereid,  
en dat die weg, hoe moeilijk ook, 
mij nader tot U leidt. 
 

refrein: 

Nader tot U, nader tot U, 
nader, mijn Heiland, tot U; 

als ik maar weet, dat alles hier  
mij nader brengt tot U. 
  

2 Als ik maar weet, dat ook voor mij 
de Heer aan 't kruishout stierf 
en dat de Heiland ook voor mij 
een levenskroon verwierf. 
Refrein…... 
  

3 Als ik maar weet, uw liefde o Heer, 
vertroost mij dag aan dag; 
dan juich ik voort, wat ook mijn lot 
op aarde wezen mag.                                                                                                                                   
Refrein….. 
  

4 Als ik maar weet, ook als op aard' 
mij droefheid wacht of kruis, 
dat ieder kruis mij nader brengt 
bij 't eeuwig Vaderhuis 

refrein….. 
  

Dankgebed en voorbede 

Inzameling van de gaven: 1e voor diaconie,2e voor PGEmmen 

Slotlied: NLB 413 

 
   
 
 



 
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 


