
Liturgie zomerdienst Kapel/Ichthus 
31 juli 2022 om 10.00 uur in de Kapel 
Voorganger ds. G. Kajim 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Luisteren en meezingen: Tienduizend redenen, met: 
https://www.youtube.com/watch?v=s5NzHv-nUVI  
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
                              Refrein:  Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,  
                                           prijs nu zijn heilige Naam. 
                                           Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,  
                                           verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein 
 
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein (2x) 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Afkondigingen. 
 
Zingen: NLB Psalm 33: 1 en 2 
1. Kom nu met zang en roert de snaren, 
    gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
    Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
    een lofzang in de mond gelegd. 
    Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren 
    't feestlied ingezet! 
    Meld de blijde mare bij de klank der snaren, 
    steek de loftrompet. 
2. Zing al wie leeft van Gods genade, 
    want waarheid is al wat Hij zegt. 
    Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
    op liefde rust zijn heilig recht. 
    Die zich openbaarde overal op aarde, 
    alles spreekt van Hem. 
    Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven, 
    schiep Hij door zijn stem. 
 
Bemoediging en groet. 

https://www.youtube.com/watch?v=s5NzHv-nUVI


 
Vg: De Heer zij met U         
A: Ook met U zij de Heer 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: O God, keer U om naar ons toe 
A: Wees hier aanwezig, licht in ons midden 
Vg: Voor heel uw schepping roepen wij 
A: Wees hier aanwezig 
Vg: voor dag en nacht 
A:  Wees onze God 
Vg: in deze stad 
A: Wees onze vrede 
Vg: In onze huizen 
A: Geef ons liefde 
Vg: In onze harten 
A: Geef ons dankbaarheid 
Vg: In deze dienst 
A: Wees hier aanwezig, licht in ons midden. Amen. 
 
 
Zingen: NLB Psalm 33: 7 en 8 
7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
    op Gods genadig aangezicht. 
    Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
    God houdt het oog op hem gericht. 
    Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen 
    wie zijn hulp verbeidt. 
    Koninklijk van gaven wil de Here laven 
    wie ontbering lijdt. 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
    ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
    Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
    zijn heilige naam is onze vreugd.  
    Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, 
    uw barmhartigheid. 
    God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten 
    nu en voor altijd. 
 
Inleiding op de dienst. 
 
Gebed. 
 
We luisteren naar NLB 849, door: https://www.youtube.com/watch?v=6Y-dvoQ8WNA  
1. Zoek de wegen van de wijsheid 
    die de schepping dansend groet. 
    Blijf haar volgen, schenk haar aandacht 
    proef haar woorden, juist en goed. 
    Wijsheid baant het pad naar vrede, 
    doet ons voor wat liefde doet.  
                                           2. Luister naar de stem van wijsheid, 
                                            op de markt prijst zij haar waar. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y-dvoQ8WNA


                                            Hoor het woord dat mens geworden 
                                            ware goedheid openbaart. 
                                            Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 
                                            vinden recht en trouw elkaar. 
3. Zuster wijsheid, kom en help ons, 
    voed wie nieuw geboren wordt. 
    Zielsvriendin en liefste naaste, 
    wek het heilig licht in ons. 
    Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 
    om de aarde en om God. 
 
 
Lezen: 1 Johannes 3: 18 t/m 24 en 1 Johannes 4: 7 t/m 11. 
 
 
Overdenking I. 
 
Zingen: NLB 838:  1 en 3 
1. O grote God die liefde zijt,        3. Leer ons het goddelijk beleid 
o Vader van ons leven,                 der liefde te beamen, 
vervul ons hart, dat wij altijd         opdat wij niet door onze strijd 
ons aan uw liefde geven.              uw goede trouw beschamen. 
Laat ons het zout der aarde zijn,    Leg ons de woorden in de mond 
het licht der wereld, klaar en rein.  die weer herstellen uw verbond. 
Laat ons uw woord bewaren,         Spreek zelf door onze daden 
uw waarheid openbaren.               van vrede en genade. 
 
Lezen: Jona 3: 10 t/m 4: 11 
 
Overdenking II. 
 
Zingen: NLB 218: 1, 2, 3, 4 en 5 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
    dank U voor elke nieuwe dag. 
    Dank U dat ik met al mijn zorgen 
    bij U komen mag. 
 
2. Dank U voor deze mooie aarde, 
    dank U voor sterren, maan en zon. 
    Dank U dat U ons wilt bewaren, 
    kracht en levensbron. 
 
3. Dank U dat alle vogels zingen, 
    dank U voor elke boom in bloei. 
    Dank U voor zoveel goede dingen, 
    dank U dat ik groei. 
 
4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
    altijd ziet U naar mensen om. 
    Dank U voor vrienden en voor vreemden 
    die ik tegenkom. 
 



5. Dank U voor alle mooie klanken, 
    al wat ik zien en horen kan. 
    Dank U – o God, ik wil U danken 
    dat ik danken kan. 
 
Collecte en verzamelen briefjes met dankbaarheid. 
1e collecte voor de NBV - Stichting Leergeld. Steeds meer kinderen in Nederland 
kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 
Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 100 lokale Leergeld 
stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- 
en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, 
waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde 
krijgen. 
                2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
 
Gebeden. 
 
Zingen: NLB 704: 1 en 2 
1. Dank, dank nu allen God            2. Die eeuwig rijke God 
    met hart en mond en handen,        moge ons reeds in dit leven 
    die grote dingen doet                    een vrij en vrolijk hart 
    hier en in alle landen,                    en milde vrede geven. 
    die ons van kindsbeen aan,            Die uit genade ons 
    ja, van de moederschoot,               Die uit genade ons 
    zijn vaderlijke hand                        is hier en overal 
    en trouwe liefde bood.                   een helper die bevrijdt. 
 
Afsluitende woorden. 
 
Zingen: NLB 416: 1              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. 
 
Zegen, afgesloten door het zingen van NLB 431C: Amen,  
                                                                  amen 


