
     Liturgie van de  Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet”  
        Zondag 26 februari 2017 

Voorganger: ds. Lennart van Berkel uit Spijkenisse 
Pianiste: Suzanne Zijderveld 
Thema: ‘Schijnheilig’ vanuit een ander Licht     

 
Welkom en mededelingen  door Ton Molenaar 

 

De kaars wordt aangestoken door  Anke van Leeuwen                              

 

Intochtslied:  NLB 214 : 1 en 2  (staande)        wordt één keer voorgespeeld 

 
1 Het licht dat weer opnieuw begon, 
de dag, de pas ontwaakte zon, 
verhogen Hem die boven is  
en die alleen te loven is. 
 
 

2 Hef op uw hart en uw gelaat 
gelijk het licht dat opengaat, 
wees als de engelen bereid, 
wijd God uw ganse levenstijd! 
 
 

Stil gebed - bemoediging en groet   ( we gaan zitten )  
 

Vervolg intochtslied:  NLB 214 : 3, 4 en 8 
 
3 Laat uw geweten zuiver zijn, 
helder als dag en zonneschijn, 
want God ziet alles van omhoog 
klaar als de dag met helder oog 

4 En laat uw licht als hemellicht 
schijnen voor ieders aangezicht, 
zodat het ieder helder is 
dat God uw licht, uw helper is. 
 

8 Lof zij de Vader, eeuwig licht, 
de Zoon, zijn enig aangezicht, 
lof zij de Geest, der liefde vuur, 
loof God vandaag van uur tot uur! 
 
 

VOORBEREIDING 
 
Kyriëgebed  
 
Glorialied: NLB 289 : 1 en 3 
 
1 Heer, het licht van uw liefde schittert, 
schijnt in donkere diepten, schittert; 
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons 
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 
Schijn op mij, schijn op mij. Refrein 
 
3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien  
en de weerglans op ons gezicht zien, 
zal ons leven voor anderen stralen, 
het verhaal van uw liefde vertalen.  
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein 
 
 

Refrein 
Kom, Jezus, kom, vul dit  
land met uw Vaders glorie; 
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle 
naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer,  
ontsteek hier het licht. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 

Kindermoment:      de kinderen blijven in de dienst 
 

Kinderlied: ELB 454 : 1 en 2 
 
1 Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, 
Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn', 
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn. 

2 Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet, 
Of het helder licht geeft of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn, 
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn. 



 
Bijbellezing uit het Oude Testament – Jesaja 43 : 9 - 13a  door Ria de Jong 
 
9 Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen. 
Wie van hun goden heeft aangekondigd 
wat eertijds nog te gebeuren stond? 
Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, 
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’ 
10 Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, 
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb 
opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, 
en zouden inzien dat ik het ben. 
Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn. 
11 Ik, ík ben de HEER! 
Buiten mij is er niemand die redt. 
12 Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, 
jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. 
Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, 
dat ik werkelijk God ben13 en dat ik blijf wat ik ben. 
 

Zingen : NLB  112 : 1 en 2 
 
1 God zij geloofd en hoog geprezen. 
Welzalig die de Here vrezen. 
Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, 
zijn nageslacht is groot op aarde. 
Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, 
beërft een overvloed van zegen. 
 
 

2 Zijn goede naam wordt nooit te schande, 
zijn recht is veilig in Gods handen. 
Zelfs in de nacht ziet hij het dagen, 
een glans van liefde en welbehagen. 
Gods waarheid zal voor al de zijnen 
als zonlicht in het duister schijnen. 
 
 

Lezing uit het Nieuwe Testament – Matteüs 5 : 13 - 16  
 
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout 
gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men 
steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op 
een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 
opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
 
 

Zingen: NLB 838 : 1 
 
1 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. 
 

Verkondiging 
 

Meditatieve stilte 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zingen :  NLB 723 : 1 en 2  
 
1 Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
 

 
 

Dankgebed en Voorbeden  
Stilte 
Onze  vader 
 

Collecte:1 ste collecte: voor de onkosten van deze samenkomst  

                 2 de collecte:  plaatselijke diaconie 
  
 

Slotlied :  NLB 838 : 2 en 3    staande 

 

1 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. 
 
 

2 Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
 

 

Wegzending en Zegen 
 
 
  
 


