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L I T U R G I E  
 

 
 
 

 
 
1e Zomerdienst Ichthus-Kapel  
op  12 juli 2020  om  10:00 uur  in Ichthus. 
          
Vooraf pianospel lied 413: “Grote God, wij loven U” 
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. 
 
Luiden van de klok. 
 
Persoonlijke voorbereiding: Jakobus 4: 8 
“Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.” 
 
We luisteren naar pianospel met door voorganger gesproken woorden van: Psalm 8: 1 en 3.  
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
                    Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
                    de maan, de duizend sterren die daar branden, 
                    wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
                    het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
We staan op voor groet en onze hulp:  
 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  
 
We luisteren naar pianospel met door voorganger gesproken woorden van: Psalm 8: 6  
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 
Welkom.  
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Gebed om ontferming.  
 
Pianospel:  “Nader mijn God” 
 
Inleiding op het thema: Psalmen als bron. 
 
We luisteren naar “Red mij” van Anouk. 
Ik ben zo'n iemand dat als je vraagt 
"Gaat alles goed met jou vandaag?" 
Ik zeg: "Ja", terwijl ik denk 
"Komt hier ooit een einde aan?" 
Bestaat echt alles om mij heen? 
Klopt het wel want niemand weet; 
de stemmen in mijn hoofd zijn krachtig zo als een orkaan 
 
refrein 
Red mij, laat me niet meer los Elke dag verlies ik sanity en trots 
Red mij, laat me niet alleen Geloof me mijn hart is echt niet gemaakt van steen 
Ik smeek U, 'k smeek U op m’n knieën, Ik smeek U, ja 
 
Ik hou van mensen die niet bestaan 
En zie cijfers in de maan 
Mijn gedachten kent geen grenzen, 
het gaat er altijd overheen. 
Ze zijn donker als de nacht, 
er is geen licht dat het verzacht; 
zoveel stemmen maar toch ben ik hier echt helemaal alleen. 
refrein:…. 
 
Gebed bij de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing:  Psalm 4 (vertaling van Ida Gerhardt) 
'2 Geef uw wederwoord op mijn aanroep, 
God die immer mij recht hebt gedaan, 
die in nood mij ruimte kan scheppen; 
ontferm U- hoor mijn gebed. 
3 Hoelang, mannen, blijft het nog duren 
dat mijn eer slechts verguizing oproept, 
gij uw zinnen zet op wat schijn is,  
het verwachten wilt van bedrog?   sela 
4 Beseft het: de Heer heeft zijn gunst 
aan één bij uitstek geschonken; 
de Heer hoort als ik tot Hem roep. 
5 Draag dan vrees, bezondigt u niet,  
spreekt met uzelf op uw leger, 
weet dat zwijgen u past.    sela 
6 Brengt offers gelijk het betaamt,  
stelt op de Heer uw vertrouwen. 
7 Steeds heet het: 'Wie biedt ons uitzicht?' 
Doe Gij opgaan over ons 
uw lichtend aanschijn, Heer; 
8 Gij geeft mij hartgrondiger vreugd 
dan de vreugd , destijds, om hun oogst 
overvloedig van most en koren. 
9 Vredig vind ik de rust en de slaap; 
Gij, Heer, Gij alleen doet mij wonen beveiligd.' 
 
We luisteren naar orgelspel lied 442: 
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
   Verlos mij van mijn bange pijn! 
   Zie, heel mijn hart staat voor U open 
   en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
   O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
   verkwik mij met uw heilige gloed. 
   Kom met uw zachte glans doordringen, 
   o zon van liefde, mijn gemoed! 
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2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
   waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
   Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
   Blijf in uw liefde mij bewaren, 
   waar om mij heen de wereld woedt. 
   O, mocht ik uwe troost ervaren: 
   doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Overdenking. 
 
We luisteren naar een opname van lied 925  

          Wek mijn zachtheid weer. 
                       Geef mij terug de ogen van een kind. 
                       Dat ik zie wat is. 
                       En mij toevertrouw. 
                       En het licht niet haat. 
 
Dankgebed en voorbede met gezamenlijk Onze Vader. 
 
Uitleidend orgelspel “Mars van fluiten” 
 
Zegen. 
 
Gemeente antwoordt met gesproken ”Amen” 
 
 

 

De collectes zijn vandaag (12 juli) voor diaconie en PGEmmen. Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te 
maken op    rekeningnummer: NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, o.v.v. collecte 
Ichthus 12 juli                                                                                                          

 


