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Liturgie 4e zomerdienst Ichthus – Kapel    Aanvang: 10.30 uur 

Voorganger ds. E. Akkerman, organist: Marc Bruinewoud. 
 
Als de kerkenraad binnen is luisteren/kijken we naar: Liefde is de Bron 
 
Luiden van de klok 
Als de voorganger opstaat staan allen op zingen we:  
Intochtspsalm: NLB 90: 1 en 8  
1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
   de zekerheid van allen die U vrezen. 
   Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
   wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
   Wij mogen bouwen op de vaste grond 
   van uw beloften en van uw verbond. 
 
8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
   en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
   Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
   O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
   Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
   het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
Bemoediging en Groet   (gem. gaat zitten) 
 
Welkom 
Korte inleiding 
 
Zingen: NLB 942: 1, 2 en 3  
1 Ik sta voor U in leegte en gemis. 
   Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
   Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis, 
   dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
   Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
   Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 
2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
   ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
   Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
   zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
   Mag ik nog levend wonen in uw land, 
   mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
3 Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Open die wereld die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Kyriegebed 
 
Zingen: NLB 146a: 4  
4 Hij is de Heer, de trouwe, 
   die niemand onrecht doet. 
   Wie maar aan Hem zich houden, 
   die geeft Hij alle goed. 
   Moet iemand onrecht lijden, 
   de Heer staat aan zijn kant. 
   Hij doet te allen tijde 
   aan elk zijn woord gestand. 
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Lofprijzing 

 
Zingen: NLB 146a:1  
1 Laat ons nu vrolijk zingen! 
   kom, hef uw liederen aan 
   voor Hem, wie alle dingen 
   altijd ten dienste staan. 
   Ik wil de Heer daarboven 
   lofprijzen hier op aard, 
   ja, Hem van harte loven, 
   die veilig mij bewaart. 
 
Gebed voor de opening van de Schrift 

 
Eerste Schriftlezing: Psalm 90: 1-12  

 
Zingen: NLB 981: 1 en 5  
1 Zolang er mensen zijn op aarde, 
   zolang de aarde vruchten geeft, 
   zolang zijt Gij ons aller Vader, 
   wij danken U voor al wat leeft. 
 
5 Daarom moet alles U aanbidden, 
   uw liefde heeft het voortgebracht, 
   Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
   o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Tweede Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1-11  
 
Zingen: NLB 518: 1 en 3  
1 Hoe helder staat de morgenster, 
   en straalt mij tegen van zo ver, 
   de luister van mijn leven. 
   Kom tot mij, zoon van David, kom, 
   mijn Koning en mijn Bruidegom, 
   mijn hart wil ik U geven. 
   Lieflijk, vriendlijk, 
   schoon en heerlijk, zo begeerlijk, 
   mild in 't geven, stralend, vorstelijk verheven. 
 
3 Gij schittert als een edelsteen, 
   mijn hart is vol van U alleen, 
   uw liefde doet mij leven. 
   Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
   hoe bloei ik op daar ik mag zijn 
   een rank met U verweven. 
   Aan U blijft nu 
   heel mijn leven weggegeven, 
   om t'ontvangen U, mijn liefde, mijn verlangen. 
 
Overdenking 

 
Zingen: NLB 215: 1, 2, 4, 5 en 7  
1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
   die u Gods liefde doet verstaan 
   als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
   weer 't leven vindt, verstand en kracht. 
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2 Rondom wie bidden dag aan dag 
   zijn wonderen, die geen oog ooit zag, 
   een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
   een nieuwe kracht door 's Geestes doop. 
 
4 Wie van zich afziet naar God toe, 
   loopt in het licht en wordt niet moe. 
   Het schijnsel van de hemel gaat 
   over de dag van vroeg tot laat. 
 
5 Houd dan de hemel in het oog, 
   maar hef uw hart niet al te hoog; 
   op aarde hier, op aarde thans 
   ziet gij een bovenaardse glans. 
 
7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
   voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
   En dat ons leven iedre dag 
   als ons gebed U loven mag. 
 
Dienst van de Gebeden - Stil Gebed-  Onze Vader 
Mededelingen/Collecte. 
 
De collectes zijn vandaag voor: voor diaconie en PGEmmen 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:  NL15 RABO 0114 5357 36  t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v.. “collecte 7 augustus  Ichthus/Kapel.”                                                 
Of via de Scipio App. 
  
Zingen. Slotlied: Licht voor alle volken – Melodie:  Glorie zij aan Jezus – ELB 116 
1 Licht voor alle volken, 
zon van mijn bestaan,  
kom, breek door de wolken, 
streel mij, raak mij aan.  
  
2 Kom mijn hart verwarmen,   
vlam die eeuwig waakt,  
draag mij in uw armen, 
licht dat wakker maakt.   
  
3 God, laat heel de aarde,  
zien hoe Christus puur,  
als een schat bewaarde:  
stralend vreugdevuur.   
 
 
Wegzending en Zegen 

Zingen: NLB 415: 3 

3 Amen, amen, amen! 
   Dat wij niet beschamen 
   Jezus Christus onze Heer, 
   amen, God, uw naam ter eer! 

4 Daarin zal ik lopen,  
heel de lange dag,  
tot, de hemel open,  
ik naar binnen mag.  
 
5 Om U te omhelzen,  
Vader van het licht,  
zon, hoe onvoorstelbaar,  
glanst Uw aangezicht.   
 
6 Breek dan door de wolken,  
hemel, laat voortaan,  
alle, alle volken,  
in Uw zonlicht  staan.  

 


