
Prot. Chr. Geloofsgemeenschap  “De Magneet” 
Liturgie  zondag 7 mei 2017 
Viering Heilig Avondmaal 

Thema          Bouwen aan een geestelijk huis – waar bouw jij op? 
Spreker        Ariane Kuijvenhoven  
Piano            Suzanne Zijderveld 
 
Welkom en mededelingen  Sjaan van Roon 
 
De kaars wordt aangestoken  Olga Slot 
 
Zingen: Ps 84: 1 en 6 
                    
  1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

 
het huis waar Gij uw naam en eer 

 
hebt laten wonen bij de mensen. 

 
Hoe brand ik van verlangen om 

 
te komen in uw heiligdom. 

 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 

 
dan dat het juichend U ontmoet 

 
die leven zijt en leven doet. 

 

  6.Want God onze Heer die ons mild 

 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 

 
zal in genade ons verhogen. 

 
Zijn hand onthoudt het goede niet 

 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 

 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

 
Heer, die het al in handen houdt, 

 
welzalig die op U vertrouwt. 

 

Moment van stilte, votum, groet en bemoediging   
           
 Zingen: Ps. 138: 1, 2 en 3    
         
1.U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
   in eerbied kniel ik voor U neder. 
  Ja, in de tegenwoordigheid 
  der goden wijd ik U mijn beden. 
  Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
  hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
  Gij zult, o Here, wijd en zijd 
  uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
 
 

2.   Ten dage dat ik riep hebt Gij 

 
gehoord naar mij en kracht gegeven. 

 
Als ik welhaast ten offer viel, 

 
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 

 
Al wat op aarde macht bezit, 

 
eenmaal aanbidt het U, o Here! 

 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 

 
met eigen mond hebt willen leren. 

 

3.   Dan zingen zij, in God verblijd, 
 aan Hem gewijd, van 's Heren wegen. 
 Groot is des Heren heerlijkheid, 

 
zijn majesteit ten top gestegen. 

 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 

 
op hem het oog die need'rig knielen. 

 
Maar ziet van ver met gramschap aan 

 de eigenwaan van trotse zielen. 
 
Gebed 
 
Zingen: Opw 237   
 
Jezus, wij verhogen U, 
wij erkennen U als Heer 
U bent hier, in ons midden Heer, 
en onze lofprijs geeft U eer. 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon, 
als wij aanbidden, bouw Uw troon, 
als wij aanbidden, bouw Uw troon. 
Kom, Heer Jezus en neem Uw plaats. 
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 Kinderlied: Opw 11  



 
Jezus sprak hier op aard': 
Mensen kom tot Mij, 
dat is Mij alles waard, 
Ik maak waarlijk vrij. 
 

Refrein: 
Er is een Heer. (4x) 
Alleen Hij wacht, 
totdat Hij ook voor  
jou zorgen mag. 
 

Stel niet uit. Zeg tot Hem: 
wees nu ook mijn Heer. 
Luister steeds naar zijn stem, 
Hij geeft leven weer. 
Refrein: 

Spoedig komt Christus weer. 
Heel de schepping buigt 
vol ontzag zich terneer. 
Hij is aller Heer. 
Refrein: 

 
Schriftlezing:   Hebreeën 5: 11- 6: 3 (HSV)  Nel van Buuren 

Geestelijke onvolwassenheid 
11Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen,  
omdat u traag geworden bent in het horen. 

12Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemandnodig die u onderwijst in 
de grondbeginselen van de woorden van God. 
 U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. 
13Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. 
14Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het 
gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. 
61Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de 
volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en  
van geloof in God, 
2van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van  
het eeuwig oordeel. 
3En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat. 
 
Overdenking: Bouwen aan een geestelijk huis – waar bouw je op? 
 
Zingen: Opw. 124    
                   
1.Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
(sterk in uw kracht gerust in uw bescherming ) 
ik bouw op U en ga in uwe naam                    )2x 
 

2.Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend 
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
(toch rijst in mij een lied van overwinning  ) 
ik bouw op U en ga in uwe naam               )2x 

3.Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 
(In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan ) 
in rust met U die mij hebt voortgeleid.        )2x 
 
Viering Heilig Avondmaal 
Uiteenzetting en lezing van de instelling vanuit 1 kor. 10: 1-17  (NBV)  
 
Israël als voorbeeld 
101Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden 
beschermd en allemaal door de zee trokken, 2dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in 
de wolk en in de zee. 3En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel 4en dronken allemaal dezelfde 
geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. 5Toch wees 
God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. 

6Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. 7Dien geen afgoden, 
zoals een deel van hen, over wie geschreven staat: ‘Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het 
stond op om te dansen.’ 8Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven 
er op één dag drieëntwintigduizend. 9En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor 
werden ze door slangen doodgebeten. 10En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor 
werden ze door de doodsengel vernietigd. 11Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is 
geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. 12Laat daarom iedereen die denkt     
dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. 
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13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet 
toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u 
haar kunt doorstaan. 

14Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. 15Ik spreek 
tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. 16Maakt de beker waarvoor wij 
God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet 
één met het lichaam van Christus? 17Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want 
wij hebben allen deel aan dat ene brood. 
 
Zingen: NLB 906: 1, 7 en 8               
  
1.God is tegenwoordig; God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden! 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder,  
geve 't hart Hem weder. 
 

7. Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, 
afgezonderd in  uw vrede. 
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid 
schouwen mag in geest en waarheid! 
Heer laat mij/ even vrij 
als een adelaar stijgen,  
zo word ik U eigen. 
 

 
8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen 
dat Ge_in mij Uw beeld kunt lezen. 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 
 
Gebed en nodiging 
 
Het breken van het brood: 
"En Hij (Jezus) nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen (Zijn leerlingen) 
met de woorden: Dit is Mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis."   
 
Rondgang van het brood ( onder pianospel) 
Het brood wordt vanaf achterin de zaal aan ons gegeven. 
Als we allemaal het brood ontvangen hebben, nemen we na een teken van Ariane  het brood gezamenlijk 
tot ons. 
 
Het schenken van de beker: 
"Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe 
verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt."  
 
Rondgang beker (onder pianospel) 
We lopen van achter via de buitenpaden naar voren. 
Via het middenpad lopen we terug naar onze zitplaatsen. 
 
Zingen: NLB 864: 1, 2 en 4              
  
1.   Laat ons de Heer lofzingen, 

 
juicht, al wie bij Hem hoort! 

 
Hij zal met trouw omringen 

 
wie steunen op zijn woord. 

 
Al moet ge hier ook dragen 

 
veel duisternis en dood, 

 
gij hoeft niet te versagen, 

 
Hij redt uit alle nood. 

 

2.   God heeft u uitverkoren 

 
en uw geloof gebouwd, 

 
Hij heeft een eed gezworen 

 
aan elk die Hem vertrouwt: 

 
dat Hij hen zal omgeven 

 
met sterkte als een wal, 

 
dat Hij wie met Hem leven 

 
de zege schenken zal. 

 

4.   Daarom dan niet versagen, 

 
maar moedig verder gaan! 

 
De Heer doet redding dagen, 

 
Hij trok uw lot zich aan. 

 
Wie lijdt, God zal het merken, 

 
't is alles Hem bekend; 

 
Hij zal zijn kindren sterken 

 
met woord en sacrament. 

 

 
 
Dankgebed en voorbede 
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Collecte   1e Voor de onkosten van de samenkomsten 
                 2e Steun jongeren in Zuid-Afrika ( KERK IN ACTIE) 
 
 
 
Zingen: Opw. 181    
    
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 
 
Zegen  
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