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4e Zomerdienst Kapel-Ichthus in de Kapel. 
Voorganger: mevr. J. Keim-de Wit 
 
Thema: Psalmen als bron - Psalm 121 als bron van vertrouwen 
  
Orgelspel: Psalm 121.    Welkom.  
Intochtlied: Orgelspel en gesproken tekst Nieuwe Liedboek 25: 2 en 7 
2. Here, maak mij uwe wegen              7. Gods verborgen omgang vinden 
    door uw woord en Geest bekend;          zielen waar zijn vrees in woont; 
    leer mij, hoe die zijn gelegen                't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
    en waarheen Ge uw treden wendt;        naar zijn vreeverbond getoond. 
    leid mij in uw rechte leer,                     De ogen houdt mijn stil gemoed 
    laat mij trouw uw wet betrachten,         opwaarts, om op God te letten: 
    want Gij zijt mijn heil, o Heer,               Hij, die trouw is, zal mijn voet 
    'k blijf U al den dag verwachten.            voeren uit der bozen netten. 
 
Bemoediging en Groet. 
Orgelspel en gesproken tekst: Nieuwe Liedboek 25: 2 en 7 
2. Here, maak mij uwe wegen              7. Gods verborgen omgang vinden 
    door uw woord en Geest bekend;          zielen waar zijn vrees in woont; 
    leer mij, hoe die zijn gelegen                't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
    en waarheen Ge uw treden wendt;        naar zijn vreeverbond getoond. 
    leid mij in uw rechte leer,                     De ogen houdt mijn stil gemoed 
    laat mij trouw uw wet betrachten,         opwaarts, om op God te letten: 
    want Gij zijt mijn heil, o Heer,               Hij, die trouw is, zal mijn voet 
    'k blijf U al den dag verwachten.            voeren uit der bozen netten. 
 
Inleiding.    Drempelgebed. 
Muziek:  Ned. Zingt - Samenzang Grote- of Maria Magdalenakerk in Goes.         
               Nieuwe Liedboek 904: 1 en  5  
1. Beveel gerust uw wegen,                5. Maar blijft gij met vertrouwen 
    al wat u 't harte deert,                        naar God zien in de nacht; 
    der trouwe hoed' en zegen                  dan doet Hij u aanschouwen 
    van Hem, die 't al regeert.                   wat gij het minst verwacht. 
    Die wolken, lucht en winden                Eens zal Hij u bevrijden 
    wijst spoor en loop en baan,                ook van de zwaarste last, 
    zal ook wel wegen vinden                    houd moedig bij het strijden 
    waarlangs uw voet kan gaan.               aan zijn beloften vast. 
Kyriëgebed. 
Glorialied: Orgel en gesproken woord: Nieuwe Liedboek 136: 1, 2 en 8 
1. Loof de Heer, want Hij is goed,              2. Geef de God der goden eer, 
    trouw in alles wat Hij doet.                        jubel voor der heren Heer. 
    Want zijn goedertierenheid                        Hij doet wonderen, Hij alleen 
    zal bestaan in eeuwigheid.                         trouw door alle tijden heen. 
                                     8. Israël geleidde Hij 
                                       veilig door de woestenij. 
                                       Hij wijst ons het rechte spoor. 
                                       Trouw is Hij de eeuwen door. 
 
Schriftlezing: Psalm 121 - Hans Bouma - HET GROOTSTE BELANG 
Honger je naar gerechtigheid, dorst je naar vrede, is Jeruzalem je visioen, reken dan maar op je God. Geen 
ogenblik wijkt Hij van je zijde. Hoe je weg ook loopt, goed loopt hij af. Een wereld vol gevaar. Donkere 
bergen zien dreigend op je neer. Je huivert, kijkt angstig omhoog - wie weet wordt het nacht, voor eeuwig 
nacht. Nooit bereik je de stad. Geen recht, geen vrede, alles ontgaat je. Maar je bent veilig. Een God die je 
bewaart, het grootste belang aan je hecht. Ooit ging je op weg. Een gelukkig begin. Hoe gelukkig het einde. 
 
Muziek: Samenzang Sint-Catharinakerk Eindhoven - Orgel - Martin Mans 
              Nieuwe Liedboek 885: 1 en 2  
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.    Refrein: Groot is uw trouw, o Heer 
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    Er is geen schaduw van omkeer bij U.                  Groot is uw trouw, o Heer 
    Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,              iedere morgen aan mij weer betoond. 
 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.           
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,  
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
    en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
    kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
    Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  Refrein 
 
Overdenking. 
 
Muziek: Regensburger Domspatzen - Hebe deine Augen auf - Felix Mendelssohn Bartholdy uit 
Oratorium Elias 
Hebe deine Augen auf zu den Bergen          Und der dich behütet, schläft nicht  
Von welchen dir Hilfe, dir Hilfe kommt         Hebe deine Augen auf zu den Bergen 
Deine Hilfe kommt vom Herrn                     Von welchen dir Hilfe, dir Hilfe kommt  
Der Himmel und Erde gemacht hat              Den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen   
  
Dankgebed - Voorbeden - Onze Vader - Doelen Collecte 
 
Slotlied: Muziek: Samenzang in de St. Jans Kathedraal in Den Bosch    
               Nieuwe Liedboek 416: 1, 2 en 4 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,       2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
    jou nabij op al je wegen                         bij gevaar, in bange tijden, 
    met zijn raad en troost en zegen.            over jou zijn vleugels spreiden. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn.           Ga met God en Hij zal met je zijn. 
                               4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
                                 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
                                 in zijn naam elkaar begroeten. 
                                Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Zegen.  
Orgelspel:  Amen, Amen , Amen. 
 
COLLECTES : 
1e collecte is voor de diaconie; 2e collecte is voor de PGEmmen  
 Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor “goede 
doelen”. Door het vervallen van de ere diensten in de kerk, vervalt ook de mogelijkheid van collecteren. Dit 
betekend dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk maar ook dat er inkomsten wegvallen voor de 
“goede doelen”. Daarom is het mogelijk gemaakt om door middel van een bankover-schrijving te doneren. 
Wekelijks zullen daarom op de zondag brief de doelen aangegeven worden, evenals het rekeningnummer. 
De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de doelen zorg dragen. Het 
rekeningnummer is NL15RABO0114535736  t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes. 
 
 
 

 
  

  
 

  
 

                                                                    

 

 


