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Zondag 9 augustus 2020 
5e zomerdienst Ichthus-Kapel, Voorganger: mw. J. Keim-de Wit 
Deze dienst is te beluisteren via kerkomroep.nl (Ichthus) en via YouTube: https://youtu.be/UsshzriLYDw                                                      
  
Orgelspel vooraf:  Martin Mans – Liederen van Joh. de Heer 
https://www.youtube.com/watch?v=q_VsTHYH9iQ  
 
Muziek: Voor het luiden van de klok luisteren we naar 
                Gereformeerd Kerkboek 2017 Lied 163; 1, 2 en 3 
                Samenzang vanuit De Rank te Zuidhorn  
                https://www.youtube.com/watch?v=MlVx-LFQCMI 
1  
Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
2  
Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven - 
plaats tegen de neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid. 
3  
Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat!            
 
Luiden van de klok  
 
Muziek: Nieuwe Liedboek 25a: 1 en 2 – Samenzang  
                Martinikerk, Groningen–Organist: Johan Hardeman      
                https://www.youtube.com/watch?v=td7qipOBlEs 
1  
Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 
2  
Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 
 

https://youtu.be/UsshzriLYDw
https://www.youtube.com/watch?v=q_VsTHYH9iQ
https://www.youtube.com/watch?v=MlVx-LFQCMI
https://www.youtube.com/watch?v=td7qipOBlEs
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Bemoediging en Groet – Welkom en Inleiding  
 
Muziek: Nieuwe Liedboek 723: 1 en 2 – Samenzang in de                  
                Augustijnenkerk te Dordrecht 
                https://www.youtube.com/watch?v=etX46xkLYJE 
  
1 
Waar God de Heer zijn schreden zet daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil alleen van zijn genade.  
2 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht de weg vindt naar uw woning. 
 
Drempelgebed 
 
Muziek: Wie zingt mee 248: 1, 2 en 3 – Interkerkelijk       
                Mannenkoor Drachten o.l.v. Freddy Veldkamp   
                vleugel: Wilco Veldkamp – Koepelkerk te Smilde 
                https://www.youtube.com/watch?v=f1kps-lPuwU 
1 
Ziet, in blinde razernij, tuimelen de vloeden. 
Hulp noch haven is nabij, in dit onweerswoeden! 
Eén toch in de donk’re nacht, één houdt over ons de wacht! 
Heere trek mee, door stormen en door zee. 
2 
’t Schemerlicht der maan verbleekt; alle sterren vlieden. 
Als het roer van ’t scheepje breekt, wie zal hulpe bieden? 
Wie, o Heer dan Gij alleen? Ziet: reeds drijft het onweer heen!  
Heere trek mee, door stormen en door zee. 
3 
Vrees ik in mijn laatste strijd, dat ik moet verdrinken. 
Als G’ o Heer! mij niet bevrijdt; hoed mij voor verzinken. 
Neem mij veilig bij de hand; breng mij in het Vaderland! 
Heere trek mee, door stormen en door zee. 
 
Kyriegebed: 
 
Muziek: Glorialied: Nieuwe Liedboek 103c:1 t/m 5 –  
               Chr.Gem. Zangvereniging Sursum Corda Bunschoten 
               https://www.youtube.com/watch?v=hEp5BIY5DYE 
 
1  
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
2  
Loof Hem als uw vaderen deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=etX46xkLYJE
https://www.youtube.com/watch?v=f1kps-lPuwU
https://www.youtube.com/watch?v=hEp5BIY5DYE
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3  
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
4  
Snel vergaan de mensenkinderen 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Loof de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 
5  
Engelen, zing ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 
loof Hem, die het al bewoog! 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Psalm 91 – Nieuwe Bijbelvertaling 
1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op u vertrouw ik.’ 3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, 4hij zal je 
beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. 5De 
verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 6noch de pest die 
rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 7Al vallen er duizend aan je linkerzijde en 
tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. 8Open je ogen en zie 
hoe wie kwaad doen worden gestraft. 9U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 
10zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. 11Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je 
waken waar je ook gaat. 12Hun handen zullen je dragen, 
je voet zul je niet stoten aan een steen. 13Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. 
14Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 15Roep je mij aan, ik geef 
antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, 16je overvloed geven van dagen. 
Ik zal je redding zijn.’ 
 
Muziek: Nieuwe Liedboek 91: 1 en 2 – Samenzang uit de  
                Chr. Gereformeerde Andreaskerk Apeldoorn-Oost 
                https://www.youtube.com/watch?v=tIqDf0BwxTU 
1 
Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt voor mij altijd het beste. 
2 
God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u aangenomen: 
een vogel, die ternauwernood is aan de strik ontkomen. 
De Heer zal over uw bestaan zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, uw schild en pantser beide. 
 
Overdenking – Stilte 
Muziek: Nieuw Liedboek 91a: 1, 2 en 3 Psalmenvesper  
                Martinikerk, Groningen 
                https://www.youtube.com/watch?v=E5q0IwfiZEE 
1 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem om onderkomen, dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade beschermend om je heen als vriend. 
En Hij bevrijdt je van het kwade, opdat je eens geluk zal zien. 

https://www.youtube.com/watch?v=tIqDf0BwxTU
https://www.youtube.com/watch?v=E5q0IwfiZEE
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2  
Engelen zendt Hij alle dagen om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, rust aan de oever van een beek. 
3  
Geen duister zal je overvallen, er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen, die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen van liefde om hun tranen heen. 
 
Dankgebed en voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 
Doelen van de collecte 
 
Muziek: Slotlied: Nieuwe Liedboek 416: 1 t/m 4   
              Nederland Zingt Grote Kerk, Breda  https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU 
                                       
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
2  
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 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 
 
Muziek bij het verlaten van de kerk: Nieuwe Liedboek 704: 1, 2 en 3 – Samenzang Hervormde kerk Bellingwolde 
https://www.youtube.com/watch?v=T8kzNZKM6tM 
 
1 
Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
2  
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
 is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
3  
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU
https://www.youtube.com/watch?v=T8kzNZKM6tM

