
Liturgie  4e zomerdienst Ichthus/Kapel 
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar: “One pairs of Hands” 
Luiden van de klok. 
Persoonlijke voorbereiding: Romeinen 8: 14:  
‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.’ 
 
Als de voorganger opstaat, staan allen op 
 
We zingen: Psalm 25: 1  
1 Heer, ik hef mijn hart en handen 
   op tot U, beslecht mijn zaak. 
   Weer van mij de smaad en schande 
   van mijns vijands leedvermaak. 
   Ja, zij worden zeer beschaamd 
   die de goede trouw verachten, 
   maar wie uw gebod beaamt, 
   mag gelovig U verwachten. 
 
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 zingen: Psalm 25: 2 
2 Here, maak mij uwe wegen 
   door uw woord en Geest bekend; 
   leer mij, hoe die zijn gelegen 
   en waarheen Ge uw treden wendt; 
   leid mij in uw rechte leer, 
   laat mij trouw uw wet betrachten, 
   want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
   'k blijf U al den dag verwachten.     (Gem. gaat zitten) 
 
Inleiding.   
Gebed om ontferming met driemaal gezongen ‘Heer  ( NLB 367b) 
Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 
 
We luisteren naar: NLB 405: 1, 3 en 4 ‘Heilig, heilig, heilig’ 

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
   vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
   Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
   geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
   Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
   één en al vuur en liefde en majesteit. 



4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
   hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
   Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
   Gebed bij de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing: Spreuken 30 : 7 t/m 9.  
 
We luisteren naar: Lied 816: 1 en 2 (melodie “zolang er mensen zijn op aarde”) 
1 Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 
 
2 Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
Schriftlezing: Lucas 19: 1 t/m 10 
 
We luisteren naar: NLB 816: 4  
4 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 
 
Overdenking. 
 
We luisteren naar een opname van Lied 675  
‘Geest van hierboven’ uit de hart en ziel dienst met Stef Bos 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor de collecte 
1e collecte voor Giro 777 Noodhulp Limburg, 2e voor de wijkkas. 
(NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen) 
 
 
We zingen als slotlied: NLB 601: 1 en 2  
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
   voortijdig licht waarin wij staan 
   koud, een voor een, en ongeborgen, 
   licht overdek mij, vuur mij aan. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen 
   zo zwaar en droevig als wij zijn 
   niet uit elkaars genade vallen 
   en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
 
Zegen: Gemeente zingt: Amen, Amen 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
   aanhoudend licht dat overwint. 
   Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   of ergens al de wereld daagt 
   waar mensen waardig leven mogen 
   en elk zijn naam in vrede draagt. 
 


