
Liturgie voor samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet” 

26 maart 2017 

Voorganger: Gerard Lock uit Maassluis 

Pianiste: Suzanne Zijderveld 

Thema: Is er een oplossing voor het zondeprobleem? 

 

Welkom en mededelingen  Ton Molenaar 

 

Aansteken van de kaars  Tineke Vijlbrief 

 

Zingen: NLB  lied 601: 1, 2 en 3    staande          

 

1.Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn.  

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt.  

 

 3. Alles zal zwichten en verwaaien 
  wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoesting zaaien 
 en van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft.  
 

Stil gebed en groet  we gaan zitten 

 

Zingen:  ELB 185: 1 en 3   

 

1.Leer mij uw weg, o Heer,  

   leer mij uw weg. 

   Schenk van uw kracht mij meer,  

   leer mij uw weg. 

   Houd mij in evenwicht, 

   dat 'k voor uw aangezicht, 

   wandel in 't volle licht, 

   leer mij uw weg. 

3.Hoe ook mijn toestand wordt,  

   leer mij Uw weg. 

   't Leven zij lang of kort,  

   leer mij Uw weg. 

   Is dan mijn loop volbracht, 

   vrees ik geen dood of macht, 

   daar mijn ziel U verwacht, 

   leer mij Uw weg. 
 

Gebed om de opening van het Woord. 

 

 Zingen:  Opwekking lied 315  

 
Heer, uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer dat U bracht. 
En U wast mij witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 
 



Kinderlied:  ‘van A tot Z’ Opwekking voor kids.  

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 

 

Bijbellezingen uit de NBG  door Jaap van Woerden  

Exodus 12: 1-3, 6-8, 12-17, 23-24 

 

12
1
 En de Here zeide tot Mozes en tot Aäron in het land Egypte: 

2
 Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij 

zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. 
3
 Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende 

van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. 

 

 
6
 En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van 

Israël het slachten in de avondschemering. 
7
 Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide 

deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. 
8
Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen 

het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. 

 
12

 Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land 

Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de Here. 
13

 En het bloed zal u dienen als een 

teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende 

plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla. 
14

 En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de Here; in uw geslachten zult gij hem 

als een altoosdurende inzetting vieren. 
15

Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult 

gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, zo 

iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. 
16

 Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst 

hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden; slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u 

bereid worden. 
17

 Onderhoudt dan (het feest der) ongezuurde broden, want op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land 

Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzetting. 
 

23
 En de Here zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de 

beide deurposten ziet, dan zal de Here die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om 

te slaan. 
24

 Gij zult dit voorschrift houden als een altoosdurende inzetting voor u en uw zonen.  

 

Zingen:  psalm 78: 1 en 5  NLB 

 

1.  Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
zijn grote wondren en zijn grote kracht. 

 

5. Toen onze vaadren in Egypte waren, 
toen deed Hij hen zijn wonderen ervaren. 
Hij bracht hen veilig met een hand van liefde 
dwars door de zee, toen Hij het water kliefde 
en rechts en links tot staan bracht als een muur. 
Hij ging hen voor in wolkkolom en vuur. 
 

 

Lezen 1 Korinthiërs 5: 6-7 

 
6
 Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? 

 
7
 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd.  

Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.  

 

 

  



Zingen:  psalm 78: 9 en 10  NLB 

 

 

9.   Zo heeft zich toen des Heren toorn verheven, 

 omdat zij geen vertrouwen wilden geven 

 aan Hem, hun Heer, en toch deed Hij de deuren 

 des hemels open, deed de wolken scheuren. 

 Zo dauwde voor hun voeten manna neer, 

 het brood der eng'len, gave van den Heer. 
 

 

   10. God heeft een stormvlaag uit zijn hemelstreken, 

         gunstige wind van boven op doen steken. 

       Hij gaf hun vlees dat neerviel als de regen, 

       als wolken zand zijn vogels neergezegen 

       Te midden van het leger en rondom 

       de nederzetting van zijn heiligdom. 
 

 

Overdenking 

 

Zingen: psalm 78: 25  NLB 

 

God riep een koning die voor Hem zou strijden, 

God riep een herder die zijn volk zou weiden, 

om wolven van de schaapskooi af te weren- 

een herder Israëls, een knecht des Heren; 

David heeft zo de kudde Gods gehoed, 

oprecht en wijs, in weid' en overvloed. 

 

De kinderen komen terug     

 

Voorbeden en dankzegging 

 

Collecte:  1
e

  collecte 
 
is bestemd voor de onkosten,  

                 2
e

  steun aan gezinnen in Guatemala (Kerk in actie) 

 

Zingen:  Opwekking 311  

 

1. 'k Heb geloofd en daarom zing ik, 

    daarom zing ik van gena. 

    Van ontferming en verlossing, 

    door het bloed van Golgotha. 

    Daarom zing ik U, die stervend 

    alles, alles hebt volbracht. 

    Lam Gods, dat de zonden wegneemt, 

    Lam van God, voor ons geslacht. 

 

2. 'k Heb geloofd in U, wie d'aarde 

    met haar doornen heeft gekroond, 

    maar die nu, gekroond met ere, 

    aan Gods rechterzijde troont. 

    U, aan wiens doorboorde voeten, 

    eenmaal in het gans heelal, 

    hier, daarboven en hieronder, 

    alle knie zich buigen zal. 

 

   3. Ja, 'k geloof en daarom zing ik, 
       daarom zing ik U ter eer, 

       's werelds Heiland, Hogepriester, 

      aller heren Opperheer!                                

      Zoon van God en Zoon des mensen, 

      o, kom spoedig in uw kracht, 

      op des hemels wolken weder! 

      Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 

 

    Zegen 

 


