
Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet' 
Zondag 5 februari 2017 

Spreker: Gerard Lock uit Maassluis 
Pianiste: Suzanne Zijderveld 

 
Thema: ‘Boaz, de losser’ 

 
 

Welkom en mededelingen  door Heleen Doelman 

 
Aansteken van de kaars  door Janny Dijkshoorn 

 

Zingen: NLB 116 : 1, 3 en 8  staande  

 

1    God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 

 

 

 

3    Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 

 

Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 

8    Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 

 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 

 
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 

 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 
 

Stil gebed en groet  we gaan zitten 
 

Zingen: Votum en groet van Sela   via beamer  
 
Votum:  
 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 

Groet: 
 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons.  
Hallelujah, hallelujah, amen! 
 

 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Kinderlied: Je mag er zijn via beamer  Meezingen mag 

 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 

  



Bijbellezing:  NBG ’51   Ruth 3 : 1 - 9  door Sjaan van Roon  

1  Noömi nu, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat 

het u welga? 2  Welnu, is Boaz niet onze bloedverwant, bij wiens arbeidsters gij geweest zijt? Zie, hij 

gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen; 3  baad u dan en zalf u en doe uw opperkleed aan en 

daal af naar de dorsvloer. Maar laat de man niets van u merken, voordat hij gereed is met eten en 

drinken. 4  Als hij zich neerlegt, moet gij goed letten op de plaats waar hij ligt; kom dan nader en sla 

zijn voetendek op en leg u neer. Dan zal hij u wel duidelijk maken, wat gij doen moet. 5  En zij zeide tot 

haar: Al wat gij zegt, zal ik doen. 6  Daarop daalde zij af naar de dorsvloer en zij deed naar alles wat 

haar schoonmoeder haar geboden had. 7 Toen nu Boaz gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk 

was, kwam hij om zich neer te leggen aan het uiteinde van de korenhoop. Daarop kwam zij stil nader, 

sloeg zijn voetendek op en legde zich neer. 8  Het gebeurde nu te middernacht, dat de man wakker 

schrok en om zich heen greep en zie, daar lag een vrouw aan zijn voeteneind. 9  En hij vroeg: Wie zijt 

gij? Zij antwoordde: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd: spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij 

zijt de losser. 

 

Zingen: Hemelhoog 294  

1 Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
   neem ik mee naar de rivier. 
   Heer, vergeef mij en genees mij. 
   Vader, kom, ontmoet mij hier. 

 

2 Want dit water brengt nieuw leven 
  en verfrist mij elke dag. 
  't Is een stroom van uw genade, 
  waar 'k U steeds ontmoeten mag.  Refrein: 

 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 

 

 
3 Kom ontvang een heel nieuw leven, 
   kom en stap in de rivier. 
  Jezus roept je, Hij verwacht je 
  en Hij zegt: ‘Ontmoet mij hier.’ 
  Refrein: 
  Leid mij steeds weer naar het water; 
  'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Overdenking 

Voorbeden en dankzegging 

Zingen: NLB 840 : 1 en 3 

1 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom  3  Want O Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 

  want mijn leven is onder de macht gesteld                 ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

  van de Heer die mijn dagen en nachten telt        en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 

  en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.                  en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

De kinderen komen terug 

Collecte 1e collecte is bestemd voor dekking van de onkosten van deze dienst                                                                          

2e collecte is bestemd voor HEBI foundation Maassluis couveuses voor arme landen 

 

https://www.bing.com/images/search?q=couveuses&view=detailv2&&id=0CB39186B0D6DAD90AD832AC536FF7FC9E0FD2DB&selectedIndex=0&ccid=YtnZUo3r&simid=608001382856263138&thid=OIP.YtnZUo3rmPgO4oAA3xXNmAEsCy


Zingen: Aan uw tafel van Sela  via beamer  

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 

te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 

U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 

een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 

 

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 

mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 

U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 

in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 

 

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 

uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 

Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 

die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 

 

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 

Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 

U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 

door de kracht van uw genade ben ik vrij! 

Viering Heilig Avondmaal 

Johannes 6 
50  dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. 
51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal 
in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. 

 

Zingen NLB 381 : 2 

2    Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 

 
het heilig feest van uw gedachtenis; 

 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 

 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 

 

Bij het breken van het brood: 
 
1 Korintiërs 11 
23  Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de 
Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, 
24  de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 
 
1 Korintiërs 10 
16 …. Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 
17  Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het 
ene brood. 
 

Delen van het brood onder pianospel, waarna wij het brood allemaal tegelijk tot ons nemen 

 
 

  



Bij de beker: 
 
1 Korintiërs 10 
16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met 
het bloed van Christus? 

 
Delen van de wijn onder pianospel    we lopen van achteren via de zijkanten naar voren 

 

Slotwoorden na het Heilig Avondmaal: 
 
Filippenzen 2 
1 Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der 
liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, 
2  maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een 
in streven, 3  zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander 
uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4  maar ieder lette ook op dat 
van anderen. 5  Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,6  die, in de gestalte 
Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de 
gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8  En in zijn 
uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, 
tot de dood des kruises. 9  Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven 
alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de 
hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is 
Here, tot eer van God, de Vader! 
 

Dankgebed 
 
Zingen: NLB 978 : 4 
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet. 
 

Zegen 


