
Liturgie 5 december 2021, Ichthuskerk Dronten 

Vooraf: orgel 
We komen binnen 
Welkom door ouderling van dienst (Marion Zielhuis) 
Aansteken van Paaskaars en Adventskaarsen (Fritz + ?) – daaronder zingen Gz 124: 2 (Liedboek) De 
duisternis gaat wijken… 
Psalmtekst en stil gebed (Fritz) 
Gebed (Fritz) 
Zegengroet 
Ps 133:1,2 (NPB) 
1. Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 

2. Als morgendauw is het, als zachte regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 

Opw 705 Toon mijn liefde 
Opw 689 Spreek, o Heer 
 
We luisteren en ontvangen 
Kindermoment (Jenet van Gelder) 
Kinderlied 
Inleiding op verkondiging 
Bijbellezing Efeziërs 4.17-5.2 (Jansje Krüger) 
Verkondiging 
Stiltemoment 
 
We geven antwoord 
Gz 163 (Geref Kerkboek 2017):1,2,3 Dit huis, een herberg onderweg (Melodie Ps 84) 
1 Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 

2 Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven:  
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad  
struikelt en langer niet wil leven – 
plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid. 
 

3 Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat. 

 

 
Gebed en voorbede 

Geven (collecte) en kinderen terug uit kindernevendienst 
 
We gaan naar buiten 
Gz 481:1,3,4 O Grote God 
Zegen 
Amenlied: Gz 456:3 (Liedboek) 
Naspel: orgel 
 


