
Liturgie – 19 maart 2023, Avondmaal (Ichthuskerk, Dronten) 

(Let op: liedteksten onderaan!) 

 

Welkom en mededelingen (Jurion Veenstra) 

Aansteken van de paaskaars (?) 
Wiebe Penninga 

Psalmtekst: Psalm 31.17 (gelezen) 

Stil gebed 

Votum en groet 

Ps 36 (NPB):2 Uw liefde raakt het hemelblauw* 

Gebed 

Kindermoment en -lied (Caroline Penninga) 

Bijbellezing: Johannes 9 (Ruud Hoogland) 
Fritz Krüger 

Verkondiging 

Stiltemoment 

Opw 755 Laat ons Christus zien 

Inleiding op avondmaal 

Opw 811 Witter dan sneeuw 

Gebed 

Viering 

Gz 75 (Liedboek73):8,9 U bent het licht van God gegeven** (NB: gewijzigde tekst) 

Gz 487 (Liedboek73):1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

Opw 464 Wees stil voor het aangezicht van God 

Opw 595 Licht van de wereld 
Wiebe Penninga 

Dankgebed en voorbede 

Collectemoment 

Kinderen terug uit kindernevendienst 

Ps 66 (NPB):3,5 Dank onze God, Hij geeft ons leven*** 

Zegen 

Gz 255 (Liedboek73):4 Halleluja, lof, aanbidding 

Lied na afloop: Geef ons vrede/Dona nobis pacem (Sela) via YouTube https://youtu.be/epgjZPNpn0U 

 

Liedteksten 

*Psalm 36:2 (Nieuwe Psalmberijming) 

2 Uw liefde raakt het hemelblauw. 

Tot in de wolken reikt uw trouw. 

Geen mens kan U doorgronden. 

Uw oordeel is onpeilbaar diep. 

U zorgt voor alles wat U schiep; 

uw trouw wijkt geen seconde. 

Uw liefde, God, maakt rijk en blij! 

Hier in uw huis genieten wij 

van wat U ons wilt geven. 

Uw bron schenkt aan wie dorstig is 

het levend water, helder, fris. 

Uw licht verlicht ons leven. 

 

https://youtu.be/epgjZPNpn0U


**Gezang 75 (Liedboek):8,9 

8 U bent het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 

wanneer het nacht wordt in ons leven, 

wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 

voor wie U kent geen duisternis. 

 

9 O Christus, ons van God gegeven, 

U bent in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

U bent de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

 

***Psalm 66:3,5 (Nieuwe Psalmberijming) 

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. 


