
Liturgie 9 oktober 2022 Ichthuskerk 

Welkom en mededelingen (Rien de Groot) 

Paaskaars 

Psalmtekst: Ps 33.20-22 (gelezen) 

Stil gebed 

Votum (gezongen) – Ps 121:1 (Liedboek) 

Groet 

Lofzang: Ps 66:1,2,3,5 (NPB) 

1. Juich, aarde, om Gods naam te prijzen; 
eer Hem op ieder continent. 
Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen 
hoe ontzagwekkend groot U bent. 
De hele wereld is getuige; 
uw vijand knielt zelfs voor U neer. 
Laat alle mensen voor U buigen, 
uw naam bezingen tot uw eer.’ 
 

2. God laat ons steeds zijn macht ervaren; 
kijk vol aanbidding met mij mee: 
Hij bracht de golven tot bedaren, 
maakte een pad dwars door de zee. 
Zijn volk kon veilig oversteken; 
we prezen God, we bleven droog! 
De Heer laat zich niet tegenspreken; 
Hij houdt de volken in het oog. 

3. Dank onze God, Hij geeft ons leven. 
Zing, alle volken, prijs Hem luid. 
Hij heeft ons nieuw houvast gegeven; 
nu gaan wij niet meer onderuit. 
Wij zijn gelouterd door het lijden, 
moesten door vuur en water gaan. 
Maar U bood ons, toen U bevrijdde, 
een ongekende welvaart aan. 
 

5. Kom, luister, Gods vertrouwelingen, 
hoor wat Hij heeft gedaan voor mij: 
Hij gaf mij reden om te zingen, 
zodra ik riep, verhoorde Hij. 
Hield ik me bezig met het kwade, 
dan had de Heer mij niet gehoord. 
Maar Hij is trouw en vol genade. 
Goddank! Hij hoorde ieder woord. 

Gebed 

Kindermoment en -lied (Caroline Penninga) 

Inleiding op verkondiging  

 Filmpje: https://youtu.be/MUbLC88DSfE 

 Lied: Opw 689 Spreek, o Heer, door uw heilig Woord  

Lezing Exodus 1.1-2.10, 23-25 (Mart Ferweda) 

Verkondiging 

Stiltemoment 

Opw 717 Stil, mijn ziel, wees stil 

Een toekomst vol van hoop (Sela) 

Ld 285 (Liedboek): 1,2,3,4 Geef vrede, Heer, geef vrede 

Gebed 

Collecten: 1. Kerk 2. Edukans 

Kinderen terug 

Opw 789 Lopen op het water 

Zegen 

Ps 72:7 (Liedboek) Laat ons de grote naam bezingen 

 

https://youtu.be/MUbLC88DSfE

