
Liturgie 26 juli 2020 3e Zomerdienst Ichthus-Kapel 
Voorganger: ds. R. Wijnsma  
Deze dienst is te beluisteren via kerkomroep.nl (Ichthus) en via YouTube:  
https://youtu.be/0HBNXhgCwMM  

 
Orgelspel 
 
Luiden van de klok 
 
Persoonlijke voorbereiding:  
Efeze 6:13: ‘Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het 
kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.’  
 
We luisteren naar orgelspel met door voorganger gesproken woorden van: Psalm 104: 1  
 

Mijn ziel, verheerlijk God om zijn macht. 
Bekleed is Hij met majesteit en pracht, 
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen, 
Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen. 
Hij die de hemel uitspant als een tent, 
Hij bouwt zijn zalen in het firmament. 
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven, 
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven. 

 
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 orgelspel met door voorganger gesproken woorden van: Psalm 104: 9  
 

De ere Gods zij tot in eeuwigheid. 
De schepping blinke van zijn majesteit. 
Ja, alles wat Hij opriep en doet leven 
moge Hem ongestoorde vreugde geven. 
Aanbiddelijk in grootheid is de Heer, 
ziet Hij alleen maar op de aarde neer, 
dan beeft zij, en de grote bergen roken 
als Hij zijn hand naar hen heeft uitgestoken. 

 
Welkom  
 
Gebed om ontferming; drie bede’s elk afgesloten met 
 V: Daarom roepen wij tot U  
 G: Heer, ontferm U 
 
We luisteren naar een opname van Nederland Zingt: lied 936 'Luister naar de wind' 
 
 1. Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt: 
 'kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind, 
 en ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt. 
 
 2. Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein 
 en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn. 
 Ik geef je overwinning over dood en pijn. 
 

https://youtu.be/0HBNXhgCwMM


 3. Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind. 
 Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt. 
 O bron van eeuwig leven, U die mij bemint. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing:  Psalm 144 (vertaling van Ida Gerhardt) 
 

‘1 Gezegend de Heer die mijn rots is,  
die mijn handen geleerd heeft te strijden, 
mijn vingers te voeren het zwaard. 
2 Goedgunstig is Hij mij: een vesting, 
de burcht waar ik veiligheid vind; 
mijn schild: bij Hem mag ik schuilen, 
die volken aan mij onderwerpt. 

           3 Heer, wat is de mens dat Gij hem aanziet,  
het mensenkind dat Gij hem telt? 
4 de mens die een adem gelijk is,  
wiens dagen als een schaduw vergaan. 

           5 Heer, verdonker het zwerk, daal Gij neder, 
tref de bergen dat zij in rook staan; 
6 breek met flitsende bliksem hun aanval, 
schiet uw schichten, sla hen met paniek! 
7 en strek van omhoog uw hand: 
ontruk mij, laat mij ontkomen 
deze stroom in zijn wassend geweld, 
de greep van de zonen van deze vreemden; 
8 want hun mond is een leugenmond, 
hun hand is een hand van bedrog. 

           9 Een nieuw lied, God, wil ik U zingen, 
een psalm bij de tiensnarige harp. 
10 Gij kunt koningen de zege verlenen; 
gekeerd van David, uw knecht hebt Gij het verraderlijk zwaard. 

           11 Ontruk mij, laat mij ontkomen 
aan de greep van de zonen van die vreemden; 
want hun mond is een leugenmond, 
hun hand is een hand van bedrog. 

           12 Onze zonen- maak Gij hen als loten 
hoog opgegroeid in hun jeugd; 
hoekzuilen gelijk onze dochters, 
als beeldhouwwerken in een paleis. 
13 Mogen onze schuren gevuld zijn 
met voorraden: veldvrucht na veldvrucht; 
onze schapen bij duizendtallen 
zich vermeerderen op onze velden, 
14 onze runderen zwaar zijn van dracht. 
En geen bres zij er en geen scheur, 
geen noodgeschrei in onze straten. 

           15 Gelukkig het volk dat zo leeft, 
gelukkig het volk dat de Heer als zijn God kent.’ 
 

Orgelspel:  NLB 362  

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. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel: NLB 705 

1 Ere, zij aan God, de Vader, 
   ere zij aan God, de Zoon, 
   eer de Heilige Geest, de Trooster, 
   de Drie-enige in zijn troon. 
   Halleluja, halleluja, 
   de Drie-enige in zijn troon! 
 
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
   ons van alle smet bevrijdt, 
   eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
   koningen in heerlijkheid. 
   Halleluja, halleluja, 
   ere zij het Lam gewijd. 
 
3 Ere zij de Heer der engelen, 
   ere zij de Heer der kerk, 
   ere aan de Heer der volken; 
   aarde en hemel loof uw werk! 
   Halleluja, halleluja, 
   loof de Koning, heel zijn kerk! 
 
4 Halleluja, lof, aanbidding 
   brengen engelen U ter eer, 
   heerlijkheid en kracht en machten 
   legt uw schepping voor U neer. 
   Halleluja, halleluja, 
   lof zij U der Heren Heer! 
 
Bericht van overlijden 
 
Dankgebed en voorbede met gezamenlijk Onze Vader 
 
We luisteren naar een opname van Nederland Zingt: 'de vrede van God' 
 
Zegen 
Gemeente antwoordt met gesproken ‘Amen’. 
 
Orgelspel  


