
Liturgie 18 juli 2021 2e zomerdienst Ichthus-Kapel in Ichthus 
 
met medewerking van zanggroep bestaande uit Bert Melis, Corry Verschoor, Jan Post, Gré Venema en  
Rika  Lanting. 
 
Voor de dienst: solo door Corry 
 
Bij binnenkomst van de kerkenraad: Swing low, sweet chariot -spiritual door Jan en Bert 
 
Luiden van de klok 
 
Persoonlijke voorbereiding: Deuteronomium 30: 19-20: ‘Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u 
staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en 
die van uw nakomelingen, door de Heer, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te 
blijven.’  
 
Als de voorganger opstaat, staan allen op. 
 
We zingen: Zomerpsalm (Afred Bronswijk): 1, op melodie Psalm 89 
 
1. Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron 
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon. 
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde 
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven 
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven. 
 
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  
 
Zingen: Zomerpsalm: (Afred Bronswijk): 2,  op melodie Psalm 89 
 
2. U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit 
in kleuren duizendvoud, als aan een droom ontgroeid. 
U wordt geprezen door de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect en witte akkerwinde. 
Zij spellen Uw bestaan in woordeloos belijden 
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide. 
 
Inleiding  
 
Gebed om ontferming met driemaal gezongen NLB 367b 
Heer, onze heer ontferm U over ons  
 
We luisteren naar: NLB 608, de steppe zal bloeien  
1 De steppe zal bloeien 
   de steppe zal lachen en juichen. 
   De rotsen die staan vanaf de dagen der 
   schepping staan vol water, maar dicht 
   de rotsen gaan open. 
   Het water zal stromen 
   het water zal tintelen, stralen, 
   dorstigen komen en drinken. 
   De steppe zal drinken 
   de steppe zal bloeien 
   de steppe zal lachen en juichen. 
 
2 De ballingen keren 
   zij keren met blinkende schoven. 
   Die gingen in rouw tot aan de einden der 



   aarde een voor een, en voorgoed, 
   die keren in stoeten. 
   Als beken vol water 
   als beken vol toesnellend water 
   schietend omlaag van de bergen. 
   Met lachen en juichen 
   die zaaiden in tranen 
   die keren met lachen en juichen. 
 
3 De dode zal leven 
   de dode zal horen: nu leven. 
   Ten einde gegaan en onder stenen be- 
   dolven dode, dode, sta op, 
   het licht van de morgen. 
   Een hand zal ons wenken 
   een stem zal ons roepen: Ik open 
   hemel en aarde en afgrond. 
   En wij zullen horen 
   en wij zullen opstaan 
   en lachen en juichen en leven. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Psalm 15 
 
Zingen: NLB 843: 1 en 2 (op melodie: ‘neem mijn leven laat het Heer’) 
1 Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of mij geven, gaandeweg? 
 
2 Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 
 
Schriftlezing: Mattheus 8: 5-10 
 
Zingen: NLB 843: 3 en 4 
3 Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 
 
4 Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg. 
 
Overdenking 
 
We luisteren naar: Abends will ich Schlafen gehn, piano en klarinet door Bert en Corry. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Aandacht voor de collecte  
 
Slotlied: NLB 221: 1 en 2 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
   zo als een mantel om mij heengeslagen, 
   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
   Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 



2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
   waakt over mij en over al mijn gangen. 
   Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
   om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
   Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
   Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Zegen 
 
Gemeente antwoordt met Amen 


