
Voor het eerst een online kerkdienst uit Ichthus. Tijden als waar we nu in leven, vragen om andere 

manieren van vieren. Mooi dat het kan, maar tegelijk blijft het vreemd. Op de site van Mijnkerk.nl (de 

online kerkplek van de Protestantse kerk) staan de volgende suggesties die ik graag doorgeef, om 

ook echt mee te kunnen vieren:  

1. Creëer een goede omgeving. Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop 

bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding die 

met Bijbel en geloof te maken heeft.  

2. Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je kunt als ‘start’ een kaars 

aansteken – een brandende kaars is allereerst symbool van de Opgestane Heer, tegelijk helpt 

een brandende kaars ook bij tot rust komen, concentratie oproepen, je open te stellen voor de 

Schepper van het Licht. Heb je kinderen, laat een van hen dan de kaars aansteken. Wordt 

ook in de dienst een kaars aangestoken, steek dan de eigen kaars gelijktijdig aan.  

3. Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, natuurlijk. Tegelijk zijn dat 

geen actieve, betrokken zithoudingen. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige 

en betrokken zithouding?  

4. Hoe gaat het met zingen, met vaste onderdelen van de dienst die mee door de gemeente 

worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met de huisgenoten te spreken of 

zingen. Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? Probeer gewoon mee te doen en 

dan zal het vast wel wennen. Een goed begin is het meespreken van het Onze Vader. 

5. Hoe gaat het met bidden? Neem je ook nu de gebedshouding aan? Doe je het juíst nu?  

6. De dienst is afgelopen. Laat het even bezinken. Blaas dan de kaars uit, sluit de laptop, sluit            

i-pad of computer af.  

7. Tijd voor koffie. Tijd voor app-contact met huiskringgenoten. Wens elkaar een gezegende 

zondag. Schrijf een kaartje voor een kwetsbare zuster of broeder.  

 

Liturgie zondag 29 maart 2020 – Ichthus 
Vooraf muziek 

 

We luisteren naar Psalm 27B: 1, 2 en 4, via  https://www.youtube.com/watch?v=o6LKAjRV0d4  

Refrein: 
   De Heer is mijn licht en mijn heil: 
   wie zou ik dan vrezen? 
 
1 De Heer is mijn licht en mijn heil:  
   wie zou ik dan vrezen? 
   De Heer is mijn burcht, mijn behoud:  
   voor wie zou ik beducht zijn? 
 
2 Dat ene vroeg ik van de Heer, 
  Dat is al mijn verlangen: 
  Daar te zijn in het huis van de heer, 
  Al de dagen mijns levens.  
Refrein: 
 
4 Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
  Geef mij genadig uw antwoord. 
  Gij zegt- en mijn hart spreekt het na: 
  “zoek mijn aanschijn.” 
  Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.  
Refrein: 

 

Luiden van de klok 

Stilte 

 

We luisteren en zingen NLB 1003: 1, 2, 3, 4 en 5 via:                                

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/1003-stil-is-de-straat-9_6_0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6LKAjRV0d4
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/1003-stil-is-de-straat-9_6_0


 
1 Stil is de straat. Overal 
   mensen in huizen verdwenen, 
   even een luide sirene – 
   stil is de straat overal. 
refrein: 
   Komt er, God, een nieuwe morgen 
   als een teken van uw trouw, 
   worden wij bevrijd van zorgen? 
   God, kom gauw 
 
2 Niemand een brood in de hand,  
   mensen die enkel maar vragen  
   brood voor hun knagende magen –  
   niemand een brood in de hand.  
refrein: 
    
3 Nergens meer feest in de stad,  
   mensen die overal schuilen  
   en om hun kinderen huilen –  
   nergens een feest in de stad.  
refrein: 
    
4 Niemand een lach om de mond,  
   mensen met angst om de lippen,  
   overal ogen die schrikken –  
   niemand een lach om de mond.  
refrein: 
    
5 Stil is de stad. Overal 
   mensen in huizen verdwenen,  
   even een luide sirene – 
   stil is de stad overal. 
refrein: 
 
Inleidende woorden 

Bemoediging en groet  

 

Aansteken van de kaars en zingen: NLB 601: 1 en 3 

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
   voortijdig licht waarin wij staan 
   koud, een voor een, en ongeborgen, 
   licht overdek mij, vuur mij aan. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen 
   zo zwaar en droevig als wij zijn 
   niet uit elkaars genade vallen 
   en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 
   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 
   licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Gebed 

 

 



 

Zingen: NLB 887: 1, 2 en 3 (we zingen mee met Elise Mannah) 

1 Wees stil en weet, Ik ben uw God. 
Wees stil, en weet, Ik ben uw God. 
Wees stil, en weet, Ik ben uw God. 
 
2 Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal 
 
3 Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 

 

Lezen: Genesis 50: 15-21 en Romeinen 8: 27-28 
15Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar: ‘Als Jozef zich nu maar niet 

tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan.’ 16Daarom lieten ze 

hem de volgende boodschap brengen: ‘Voordat hij stierf heeft je vader ons opgedragen 17je dit 

verzoek over te brengen: “Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de 

ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te 

vergeven.”’ Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. 18Daarna gingen zijn 

broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden: ‘We zijn bereid je slaaf te 

worden.’ 19Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? 20Jullie 

hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu 

gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. 21Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen 

zorgen.’ Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. 

 

Romeinen 8: 27-28 
27God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit 

voor allen die hem toebehoren. 28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn 

voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 

 

Zingen: NLB 918: 1, 2, 3 en 4 (we zingen mee met Elise Mannah) 

1 Stem die de stenen breekt, 
tijding in duistere nacht, 
stem die in stilte spreekt: 
ik ben nabij, wees niet bang. 
 
2 Sprak al voor nacht en dag, 
voordat ik woorden sprak, 
stem die de schepping draagt: 
Ik ben nabij, wees niet bang. 
 
3 Rondom mij in verdriet, 
dichtbij waar ik ook ben, 
angst ondermijnt mij niet: 
Ik ben het, dat is jouw stem. 
 
4 Mocht ik de leegte zien, 
dan delen wij ook die. 
Ik zie en hoor je niet 
en ben niet bang: Jij bent hier. 

 

Preek 

 

Zingen: NLB 900 via: https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI  

Nada te turbe nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: sólo Dios basta.   

https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI


 

Gebed 

 

Collecteaankondiging 

 

Zingen: NLB 675: 1 en 2 via: https://www.youtube.com/watch?v=YoL-qzlfwfA  

1 Geest van hierboven, 
   leer ons geloven, 
   hopen, liefhebben door uw kracht! 
   Hemelse Vrede, 
   deel U nu mede 
   aan een wereld die U verwacht! 
   Wij mogen zingen 
   van grote dingen, 
   als wij ontvangen 
   al ons verlangen, 
   met Christus opgestaan.  
   Halleluja! 
   Eeuwigheidsleven 
   zal Hij ons geven, 
   als wij herboren 
   Hem toebehoren, 
   die ons is voorgegaan.  
   Halleluja! 
 
2 Wat kan ons schaden, 
   wat van U scheiden, 
   Liefde die ons hebt liefgehad? 
   Niets is ten kwade, 
   wat wij ook lijden, 
   Gij houdt ons bij de hand gevat. 
   Gij hebt de zege 
   voor ons verkregen, 
   Gij zult op aarde 
   de macht aanvaarden 
   en onze Koning zijn.  
   Halleluja! 
   Gij, onze Here, 
   doet triomferen 
   die naar U heten 
   en in U weten, 
   dat wij Gods kinderen zijn.  
   Halleluja! 

 

Zegen 

 

Zingen: Iona II, 31 met: https://www.youtube.com/watch?v=PpMNRsdvwsA  

1 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. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YoL-qzlfwfA
https://www.youtube.com/watch?v=PpMNRsdvwsA

