
Liturgie  
6e Zomerdienst van Ichthus en Kapel.  Voorganger: Ds. W. de Groot 
Rode draad in deze zomerdiensten is ‘Keuzes in de tijd’. 
Muzikale medewerking: Marc Bruinewoud, orgel en Iena Pals, fluit 
 
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we als voorbereiding op de dienst naar 
“Trumpet Tune in C van Henry Purcell” 
 
Luiden van de klok 
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen we: 
Psalm 139: 1, 2, 14 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
   dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
   Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
   Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
   't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
   wie weet mijn wegen zoals Gij? 
   Gij kent mijn leven woord voor woord, 
   Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
   Ja overal, op al mijn wegen 
   en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
4 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
   toch open voor uw aangezicht. 
   Toets mij of niet een weg in mij 
   mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
   O God, houd mij geheel omgeven, 
   en leid mij op de weg ten leven. 

 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
Voorganger: Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop. U bent onze God,  
Allen: wij zijn uw mensen. Voor eeuwig met elkaar verbonden. 

(Gem. gaat zitten) 
Lied van de zondag: NLB 843  
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. 



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. 
 
Woord van welkom  
Inleiding op het thema: "Kiezen voor rust in de storm"  
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: NLB 939: 1 en 3 

1 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leid mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.  
 
3 Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Gebed om het licht van Gods Geest 
 
1e Schriftlezing: Romeinen 8: 31 - 39 
 
NLB 902: 1, 5, 6 
1 Is God de Heer maar voor mij, 
   wat zou mij tegen zijn? 
   Ik roep: 'ach Here, hoor mij!' 
   en wat mij kwelt wordt klein. 
   Al heeft zich ook verheven 
   de macht van hel en dood, 
   in heb voor heel mijn leven 
   in God mijn bondgenoot. 
 
 



5 Wat er mij ook gebeure, 
   in eeuwigheid zijt Gij, 
   en wat ter wereld, Here, 
   zou scheiden U en mij? 
   Al tonen zich verbolgen 
   de groten van de tijd, 
   geen honger of vervolging, 
   niets dat mij van U scheidt. 
 
6 Mijn hart wil blij opspringen, 
   het kan niet treurig zijn, 
   ik lach en loop te zingen 
   in louter zonneschijn. 
   De zon die staat te stralen, 
   o Jezus, dat zijt Gij. 
   Ik dank U duizendmalen, - 
   wat zijt Gij goed voor mij! 
 
2e Schriftlezing: Marcus 4: 35 - 41 
 
Overdenking 
Stilte 
 
Muziek: 'Heilig' uit de Deutsche Messe van Schubert 
 
Dankgebed, voorbeden, stilte,  
gezongen Onze Vader volgens NLB 1006 
1 Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
   Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
   Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
   in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
   Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
   Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
   En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
   bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
   Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
   Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
   Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
   Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
   Amen. Amen. 
 
Mededelingen o.a. bloemen en collecte 
de collectes zijn voor: Diaconie en PGEmmen 
Bij de uitgang staan mandjes voor de collectes. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. 'collecte 15 aug Ichthus'. 
 
We zingen als slotlied: NLB 864: 1, 4, 5 
 



1 Laat ons de Heer lofzingen, 
   juich, al wie bij Hem hoort! 
   Hij zal met trouw omringen 
   wie steunen op zijn woord. 
   Al moet ge hier ook dragen 
   veel duisternis en dood, 
   gij hoeft niet te versagen, 
   Hij redt uit alle nood 
 
4 Daarom dan niet versagen, 
   maar moedig verder gaan! 
   De Heer doet redding dagen, 
   Hij trok uw lot zich aan. 
   Wie lijdt, - God zal het merken, 
   't is alles Hem bekend; 
   Hij zal zijn kinderen sterken 
   met woord en sacrament. 
 
 
5 Daarom lof zij de Here, 
   in wie ons heil bestaat, 
   Hem die ons toe wou keren 
   zijn liefelijk gelaat. 
   Hij moge ons behoeden, 
   elkander toegewijd, 
   en schenke ons al 't goede 
   nu en in eeuwigheid. 
 
Zegen 
De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 
Gemeente zingt:  Amen, Amen. 


