
Liturgie zondag 9 februari 2020  
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst…. 
Luiden van de klok 
Stilte 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 65: 1 en 3 

1 De stilte zingt U toe, o Here, 
   in uw verheven oord. 
   Wij zullen ons naar Sion keren 
   waar Gij ons bidden hoort. 
   Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
   tot U komt al wat leeft, 
   tot U, o redder uit ellende, 
   die alle schuld vergeeft. 
 
3 Gij antwoordt met geduchte daden, 
   Gij treedt voor ons in 't krijt. 
   God van ons heil, Gij gaat te rade 
   met uw gerechtigheid. 
   O Gij vertrouwen aller landen 
   die ver gelegen zijn, 
   Gij houdt het oordeel in uw handen, 
   de aarde is uw domein. 
 

Bemoediging en groet 

Vg: De Heer zij met U         

A: Ook met U zij de Heer 

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Vg: O God, keer U om naar ons toe 

A: Wees hier aanwezig, licht in ons midden 

Vg: Voor heel uw schepping roepen wij 

A: Wees hier aanwezig 

Vg: voor dag en nacht 

A:  Wees onze God 

Vg: in deze stad 

A: Wees onze vrede 

Vg: In onze huizen 

A: Geef ons vrede 

Vg: In onze harten 

A: Wees het fundament in onze  schatkamer  

Vg: Voor iedereen hier aanwezig, jong en oud 

A: Wees hier aanwezig als licht in ons midden. Amen. 

 

Zingen: NLB 65: 5 

5 Gij komt het dorre land doorschrijden 
   met water uit uw beek 
   en tot een rijke oogst bereiden, 
   uw voetstap maakt het week. 
   Gij druipt uw zegen in de voren, 
   Gij roept het kiemend graan; 
   zo wordt het brood voor ons geboren 
   waar Gij zijt voorgegaan. 

 

Inleiding op de dienst 

 



 

 

Zingen: Groter dan ons hart 

 
Voorzang: 
1 Gij die geroepen hebt 'licht'  
en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en  
morgen, tot op vandaag. 
 
Koor: 
2 Gij die geroepen hebt 'o mens'   
en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt  
tot hiertoe  dat ik nog leef. 
Refrein allen: 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
 
Koor: 
3 Gij die liefde zijt, diep in de zee, 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan een mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet,  
geen mens veracht - 
laat niet de dood die alles scheidt  
en leeg maakt, laat niet de tweede dood  
over ons komen.  
Refrein allen: 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
 
Voorzang: 
4 Voor allen die gekruisigd worden, 
wees niet niemand, 
wees hun toekomst ongezien. 
 
Koor: 
5 Voor mensen die van u verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn   
in de handen van de mensen. 
 
Voorzang: 
6 Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen, vreemden,  
wees niet niemand. 
 
Koor: 
7 Voor hen die kracht uitstralen,  
liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden.  
Refrein: 
 
Voorzang: 
8 Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in,  
ons vasthoudt, 
 
 



Koor: 
9 Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt 
dat onze ziel vervult, 
 
Voorzang: 
10 laat ons niet leeg en verloren 
 en zonder uitzicht, 
 
Koor: 
11 doe ons open gaan  
voor het visioen van vrede, 
dat sinds mensenheugenis ons roept.  
Refrein allen: 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
 
Koor: 
12 Verhaast de dag  
van uw gerechtigheid. 
zie het niet langer aan 
dat her en der in deze wereld 
mensen gemarteld worden,  
kinderen gedood; 
dat wij de aarde schenden 
en elkaar het licht ontroven. 
Zoals een hert  
reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen  
naar de dag dat wij, 
nu nog verdeelde mensen, 
in uw stad verzameld zijn, 
in U verenigd en voltooid, 
in U vereeuwigd. 
 
Voorzang: 
13 Gedenk uw mensen,   
dat zij niet vergeefs geboren zijn.  
Refrein allen: 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 

 

Schriftlezing: Psalm 121: 1-8 en Openbaring 12: 7-12 

 Zingen: NLB 868: 1 en 2 

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 ade 
   laarsvleuglen geheven. 
   Hij die u leidt, 
   zodat uw hart zich verblijdt, 
   Hij heeft zijn woord u gegeven. 



 

Overdenking  

 

Zingen: NLB 864: 1 en 4 

1 Laat ons de Heer lofzingen, 
   juich, al wie bij Hem hoort! 
   Hij zal met trouw omringen 
   wie steunen op zijn woord. 
   Al moet ge hier ook dragen 
   veel duisternis en dood, 
   gij hoeft niet te versagen, 
   Hij redt uit alle nood 
 
4 Daarom dan niet versagen, 
   maar moedig verder gaan! 
   De Heer doet redding dagen, 
   Hij trok uw lot zich aan. 
   Wie lijdt, - God zal het merken, 
   't is alles Hem bekend; 
   Hij zal zijn kinderen sterken 
   met woord en sacrament. 

 

Collecte: 1e voor Soupkitchen Namibië, 2e voor PGEmmen  
Soupkitchen Namibië  
U weet het vast nog wel: de Soupkitchen waar elke week ruim 100 kinderen opgevangen worden. 
Momenteel al 3x per week. De kinderen krijgen een warme maaltijd, kleding voor school, voorlichting 
over hygiëne, hulp bij huiswerk, ze mogen boeken lenen, etc. Dit wordt allemaal door vrijwilligers 
gedaan. 
Onze Ichthusgemeente draagt de kinderen van de Soupkitchen een warm hart toe: collectes, giften 
van de rommelmarkt en de boekenmarkt, opbrengsten van filmavonden, de jeugdclubs sparen 
hiervoor, persoonlijke giften…. 
  
Viering Heilig Avondmaal 

- Nodiging 

- Tafelgebed (gelezen), tijdens het tafelgebed zingen we NLB 387: 1, 2, 3, 4 en 5 

- 1 Als wij weer het brood gaan breken  
- dat Gij, Heer, ons geeft, 
- leer ons dan met hem te delen 
- die geen deel van leven heeft. 
-  
- 2 Als wij van de feestwijn drinken 
- die Gij, Heer, ons geeft, 
- leer ons dan om te gedenken, 
- wie een lege beker heeft. 
-  
- 3 Als wij samen in de kring staan 
- om wat Gij ons geeft, 
- leer ons dan om vast te houden 
- wie geen hand in handen heeft. 
-  
- 4 Als wij weer de lofzang zingen 
- om wat Gij ons geeft, 
- leer ons dan voor hem te roepen 
- die geen stem meer over heeft. 
-  
- 5 Als wij zo de toekomst vieren 
- die Gij, Heer, ons geeft, 
- leer ons dan vandaag te zorgen 
- voor wie zelfs geen morgen heeft. 



 

 

- We sluiten het Tafelgebed af door het samen bidden van het Onze Vader 

-  

Viering van het Heilig Avondmaal 

Onder de viering zingen we enkele meditatieve liederen: 

 

Taizé 143                                                                                                                                                           

Eet dit brood, drink de wijn Kom tot hem en lijd nooit meer honger                                                                      

Eet dit brood, drink de wijn, bouw op hem en heb nooit meer dorst. 

Taizé 9 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven 
open mijn hart voor uw liefde o Heer. 
  
NLB 117d                                                                                                   
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
  
Bericht van overlijden: Wij zingen:  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.                                                                                              

Wij leven en sterven voor God, onze Heer, aan hem behoren wij  toe.                                                                                             

Gebeden 

 

Zingen: Rakelings nabij lied 10 (Bronswijk, mel. Land of hope and glory): 1 en 2  

Visioen voor mensen, 
vrede is jouw naam! 
liefde zonder grenzen. 
Weg om in te slaan. 
Huis om aan te bouwen. 
Uitzicht dat ons wenkt 
In het vast vertrouwen, 
dat God toekomst schenkt. 
In het vast vertrouwen, 
dat God toekomst schenkt. 
 
2 Visioen voor mensen, 
vrede is jouw naam! 
Opdracht zonder grenzen. 
Licht om in te staan. 
Dat wij dát bewaren, 
ondanks de woestijn, 
totdat onze aarde 
uw sjaloom zal zijn. 
Totdat onze aarde 
Uw sjaloom zal zijn. 

 

Zegen 

Zingen: Iona II, 31 

Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe.  Aandacht wens ik je toe.                                                     
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 


