
Liturgie zondag 15 mei 2022 NGK Ichthuskerk Dronten 

 

1. Welkom, mededelingen  

2. Aansteken paaskaars  

3. Zingen: Gezang 381: 1, 2, 4, 5  

4. Votum en Groet 

5. Zingen: Psalmen voor Nu 121  

6. Gebed  

7.  Zingen: Gezang 431: 3 

8. Lezen: Kolossenzen 3: 12-17 

9. Zingen: Gezang 431:  6    

10. Kindermoment en kinderlied 

11. Schriftlezing:  Genesis 1:26-28; Genesis 3:17-19 en Johannes 

    21:1-14 

12. Verkondiging 

13. Zingen: Toekomst vol van hoop    

14. Dankgebed en voorbeden 

15. Aankondiging collecte 

16. Kinderen komen terug en vertellen over wat ze hebben gedaan 

17. Zingen: Gezang 416: 1-4   

18. Zegen 

19. Zingen  Gezang 44: 3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Psalmen voor Nu 121. 

 
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: 

Waar komt mijn hulp vandaan? 

Mij helpt de HEER, die aarde en hemel, 

Die alles heeft gemaakt. 

Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken. 

Hij is niet ingedut! 

Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap 

Die Israël bewaart. 

De HEER bewaart, hij is je schaduw, 

Steeds aan je rechterhand. 

De middagzon, en in de nacht de maan, 

Doen je totaal geen kwaad. 

De HEER bewaart je voor al het kwade. 

De HEER bewaart je hart. 

Ga je naar huis, of trek je eropuit: 

God helpt je altijd weer. 

 

Toekomst vol van hoop 
 
In de nacht van strijd en zorgen 

Kijken wij naar U omhoog 

Biddend om een nieuwe morgen 

Om een toekomst vol van hoop 

 

Ook al zijn er duizend vragen 

Al begrijpen wij U niet 

U blijft ons met liefde dragen 

U die alles overziet 

 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 

Leidt ons door dit leven heen 

 

U heeft ons geluk voor ogen 

Jezus heeft het ons gebracht 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

In de allerzwartste nacht 

 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 

Leidt ons door dit leven heen 

 



U bent God, de Allerhoogste 

God van onbegrensde macht 

Wij geloven en wij hopen 

Op het einde van de nacht 

 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 

Leidt ons door dit leven heen 

 

 


