
Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet'  
zondag 19 maart 2017 

Spreker: Arnoud Drop uit Maassluis 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

                                              Thema: Roeping en overgave 
 
 

Welkom en mededelingen door Sjaan van Roon 
 

De kaars wordt aangestoken  door Diana de Jong 

 

Zingen: NLB 105 : 1, 2 en 3   staande 

 
1  Looft God den Heer, en laat ons blijde  
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht  
de wonderen die God volbracht.  
Gij die van harte zoekt den Heer,  
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

2  Vraagt naar des Heren grote daden;  
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.  
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,  
zijn wonderen ten teken stelt,  
volk dat op Abram u beroemt,  
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 
 
 

3  God, die aan ons zich openbaarde,  
regeert en oordeelt heel de aarde. 
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht  
tot in 't duizendste geslacht.  
't Verbond met Abraham zijn vrind  
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

Stil gebed en groet   we gaan zitten 
 

Zingen:  Hemelhoog 326 : 1, 2 en 3 
 
1  Daar ruist langs de wolken een lief'lijke naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn 
lied! 

2  Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 
die om ons te redden, de hemel verliet? 

 
3  Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof 
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Kinderlied: Dikke vrienden met God  via beamer  zing gezellig mee 

 

Refr. 
Weet je wie je bent 
weet je wie je, wie je bent 
ja, weet je wie je bent? nou? 
weet je wie je bent 
weet je wie je, wie je bent 
je bent sterker dan je denkt wouw 
 

Denk maar eens aan David die Goliath versloeg 
Goliath was sterk en groot maar dat was niet genoeg 
David die bleek sterke David die kon niet kapot 
en weet je hoe dat kwam 
hij was dikke dikke hele dikke 
dikke vrienden met God 



Denk maar eens aan Gideon die dacht wie ben ik nou 
maar God die zei: je bent een held 
en Ik kies mooi voor jou 
en Gideon werd overwinnaar 
Gideon kon niet kapot 
en weet je hoe dat kwam 
hij werd dikke dikke hele dikke dikke vrienden met God 
 
Denk maar eens aan jezelf  dat had je zeker niet gedacht 
maar God die wil ook jou  vol maken van Zijn kracht 
lees elke dag je bijbel en bid en prijs hem net zolang tot 
je vol bent van Zijn Geest   
en je wordt dikke dikke hele dikke dikke vrienden met God 
en je wordt dikke dikke hele dikke dikke vrienden met God 
 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 

Bijbellezing:  Lucas 5: 1-11 door Marien Boers 

 
Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen 
1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om 
naar het woord van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers 
waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon 
was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit 
de boot. 4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie 
netten uit om vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en 
niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er 
zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in 
de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de 
beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor 
Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net als allen 
die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus 
en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet 
bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles 
achter en volgden hem. 
 

Zingen: NLB 531, vers 1, 2 en 3  

 

1  Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

2  Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
“‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen”, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

 

3  Christus die door de wereld gaat, 

verheft Zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met Zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan, 

tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, het eeuwig leven. 

 

  



 

 

Overdenking                                                  

 

 

 

Zingen: Opwekking 481 : 1, 2, 3 en 4 

 

1  Ik aanbid U (ik aanbid U) 
Met heel mijn hart (met heel mijn hart) 
Ik verhoog U (ik verhoog U) 
Met al mijn kracht (al mijn kracht) 
Heer ik zoek U (Heer ik zoek u) 
Wil zijn waar U bent (wil zijn waar U bent) 
Heer ik volg U (Heer ik volg U) 
Wil gaan waar U zendt (waar U zendt) 
 
2  Heer ik dien U (Heer ik dien U) 
En buig voor U neer (en buig voor U neer) 
Geef mijn leven (geef mijn leven) 
Want U bent mijn Heer (U bent Heer) 
Ik vertrouw U (ik vertrouw U) 
Vader en Zoon (Vader en Zoon) 
Hef mijn ogen (hef mijn ogen) 
Op naar Uw troon (naar Uw troon) 

refrein: 
Heer ik geef U mijn aanbidding 
Heer ik geef U al mijn kracht en eer 
U alleen wil ik aanbidden 
U alleen komt toe mijn dank en eer 

 

De kinderen komen terug 

 

Voorbeden en dankzegging 

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

                   2e collecte: Noodhulp Afrika, landelijke giro 555 actie 

 

                 (Tijdens de collecte: “Hemelse gave” van Sela via beamer) 

Zingen: Hemelhoog 686 : 1, 2, 3 en 4 

1  Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn sterkte, Gij mijn leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 

2  Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 

 

3  Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

4  Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. (2x) 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. (2x) 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus in uw kracht. (2x) 

 
Zegen 
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