
Liturgie voor de gezamenlijke Dageraaddienst van Ark en Rank  
op zondag 19 mei 2019, aanvang 9.00 uur in de Ark te Krimpen aan den IJssel  
      
Voorganger: Dr Gert den Hartogh                                               
Ouderling van dienst: Han van der Burg 
Organist/pianist: Jacques Markus 
 
- Zingen voor de dienst: Lied 885 
Groot is uw trouw, o Heer,  
mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw,  
Gij blijft immer dezelfde,  
die Gij steeds waart;  
dat bewijst Gij ook nu.  
 
 

Refr.: Groot is uw trouw o Heer,  
 groot is uw trouw o Heer,  
 iedere morgen  
 aan mij weer betoond.  
 Al wat ik nodig had,  
 hebt Gij gegeven.  
 Groot is uw trouw, o Heer,  
 aan mij betoond.  
 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  Refr.  

 
- Woord van welkom en mededelingen 
 
- Intochtslied (staande): Lied 103: 1, 3 en 5 
 
Zegen, mijn ziel,  
de grote naam des Heren,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren,  
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,  
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  
die u geneest, die uit het graf uw leven  
verlost en kroont met goedertierenheid.  

 
Hij is een God van liefde en genade,  
barmhartigheid en goedheid zijn de daden  
van Hem die niet voor altijd met ons twist,  
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden  
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.  

 
Zoals een vader liefdevol zijn armen  
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen  
God onze Vader, want wij zijn van Hem.  
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,  
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,  
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 
- Stil gebed 
- Bemoediging en groet 
 
- Lofzang: Lied 177: 1 (Bundel JdH)   
Laat mij slapend op U wachten, Heer, dan slaap ik zo gerust.  
Geef mij heilige gedachten en wees in de droom mijn lust.  
’t Lichaam slaapt, maar ’t harte waakt daar het zich in U vermaakt.  
Mag ik dicht bij Jezus wezen, o dan slaap ik zonder vrezen.  
 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
- Lezing I: Psalm 103: 1-13 
 
 



- Lied: Lied 838: 1, 2 en 4 
O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven. 
 Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.  

Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.  

 
Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven. 

 
- Lezing II: Johannes 13: 31-35 
 

- VERKONDIGING 
 

- Lied: 413: 1 en 2 
Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.  
 

Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuwige, ongeziene,  
looft uw liefde en zingt ervan.  
Alle engelen, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

- Dankzegging en voorbeden 
- Inzameling der gaven 
 
- Slotzang: Lied 791 
Liefde, eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin,  
liefde, wil ons overkomen  als geheim en zegening.  
 

Liefde, die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  laatste woord dat vrede maakt.  
 

Liefde luidt de naam der namen waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad.  
 

Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven, – daarop hebt Gij ons gebouwd.  
 

Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken waarop wij uw gasten zijn.  
 

Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  bron van liefde, liefde zelf! 
 
- Wegzending en zegen 
 

- Lied: 415: 3 
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! 


