
Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet'  zondag 2 juli 2017 
Spreker: Ds Wout van Haften uit ‘s Gravenzande 

Pianist: Suzanne Zijderveld 
 

Thema: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ 

 

Welkom en mededelingen door Sjaan van Roon 

 

De kaars wordt aangestoken door Jan Peter Vooijs 

Stilte  we gaan staan 

 

Intochtslied:  NLB 864 : 1 en 2   

 
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.  
 

Votum en groet 

 

Zingen :  ELB 254 

   

Ere zij de Vader en de Zoon en de hei-li-ge Geest, 
 als in den beginne, nu en immer 
 en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.  (we  gaan zitten) 
  

Woord van bemoediging 

       

Zingen: ELB 241: 1 en 2 

 

  1 Wees stil voor het aangezicht van God,  
     want heilig is de Heer.  
     Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
     en kniel nu voor Hem neer;  
     die zelf geen zonde kent  
     en ons genade schenkt.  
     Wees stil voor het aangezicht van God,  
     want heilig is de Heer.  
 

2 Wees stil, want de heerlijkheid van God 
   omgeeft ons in dit uur.  
   Wij staan nu op heilige grond,  
   waar Hij verschijnt met vuur; 
   een eeuwigdurend licht 
   straalt van zijn aangezicht.  
   Wees stil, want de heerlijkheid van God  
   omgeeft ons in dit uur.  
 

Gebed 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

     (zingend) Gebed om Gods Geest we zingen NLB 680: 1 en 4 

 

  1 Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
     daal neder waar Gij wordt verwacht. 
     Verschijn, lichtengel, in de nacht, 
     van onze geest, verward en trots 

4 Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U, 
kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

 

 



Bijbellezing: Johannes 14: 15-24 door Ria de Jong 

 
15Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere 

pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet 

ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in 

jullie blijven. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de wereld 

zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20Dan zul je 

begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21Wie mijn geboden kent en 

zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal 

mij aan hem bekendmaken.’ 22Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel 

aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij 

liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij 

hem komen en bij hem wonen. 24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij 

horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben 

 

Kindermoment en we zingen het kinderlied Hemelhoog 327 

 

 Diep, diep, diep als de zee, 
 Hoog, hoog, hoog als de lucht 
 wijd, wijd, wijd als het water blauw 
 Is Jezus' liefde voor jou en mij. 
 ‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
 Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
 Wijd, wijd, wijd als het water blauw  
 Is Jezus' liefde voor jou  
 

Bijbellezing: Psalm 42 : 1-6 door Ria de Jong 

 

421Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.2Zoals een hinde smacht naar stromend 

water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. 3Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik 

nader komen en Gods gelaat aanschouwen? 4Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de 

dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’ 5Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in 

een dichte stoet en optrok naar het huis van God –feestende menigte, juichend en lovend. 6Wat ben je 

bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die 

mij ziet en redt. 

      

 Zingen: NLB Psalm 42: 1 en 3 

 

1    Evenals een moede hinde 3  Hart onrustig, vol van zorgen, 

 
naar het klare water smacht,  vleugellam geslagen ziel, 

 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  hoop op God en wees geborgen. 

 
die ik ademloos verwacht.  Hij verheft wie nederviel. 

 
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  Eens verschijn ik voor den Heer, 

 
God van leven, God van licht.  vindt mijn ziel het danklied weer. 

 
Wanneer zal ik Hem weer loven,  Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 

 
juichend staan in zijn voorhoven?  dikwijls aan de dood ontheven. 

 

Overdenking: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” 

 

  



Meditatief pianospel 

  

Zingen : ELB: 8 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
        

DIENST VAN GEBEDEN EN UITZENDING 

 

Voorbeden en dankzegging eindigend met 'Onze Vader’   

Collecte: 1e voor onkosten van deze samenkomst 

                  2e  Dorkas transporten Maasland  

 

 Zingen: NLB 642 : 1, 4, 6 en 8  staande 

1.  Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat  met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

 

4.  Ten onder ging de sterke dood,  
ten onder in de vloed;  
nu straalt ons in het morgenrood  
zijn toekomst tegemoet.   

 

6.  Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet:  
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 

 

8.   't Is feest, omdat Hij bij ons is,  
de Heer die eeuwig leeft  
en die in zijn verrijzenis  
alles herschapen heeft. 

 

 Zegen 

  

 


