
Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet' zondag 9 juli 2017 
Spreker: Marjolijn Anema uit Den Haag 

Pianist: Suzanne Zijderveld 
 

Thema: ‘Wees tevreden met wat je hebt’ 
 

Welkom en mededelingen door Bas den Hertog 

Aansteken van de kaars door Nico Buijnink  

 

Zingen:  Tussentijdslied 18: 1, 2 en 3  (staande) 

                                                                     

1 Komt laat ons vrolijk zingen,                     
tot God die alles schiep, 
die bloemen, vissen, vogels, 
uit niet tot leven riep. 
Met nevels als een sluier, 
de groene aarde tooit, 
zijn dauw als vreugdeparels, 
over de velden strooit 

2 Die heuvels schiep en dalen, 
waar hij de aard' betrad; 
die zon en maan en sterren, 
tot licht gaf op ons pad. 
Looft hem die ook de mensen, 
tot vreugd geschapen heeft 
en die ons onze schulden, 
om Jezus' wil vergeeft 

3 O God die ons in Christus, 
een machtig Vader zijt, 
verlos ons van het kwade, 
nu en in eeuwigheid. 
Leer ons als kind'ren leven  
en spelen in uw hof 
en met de eng'len zingen, 
uw glorie en uw lof.  

 
Stil gebed / Groet (we gaan zitten) 
 
Zingen: 2 kinderliederen:   

Hemelhoog 554    “Dank U voor deze nieuwe morgen”    

1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U, dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 

2 Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God, voor al wat leeft, 
dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat Gij mij vergeeft. 
 

3 Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek. 
 

6 Dank U, dat ons uw woord bewaarde, 
dank U, dat U uw Geest ons geeft, 
dank U, dat ieder mens op aarde 
van uw liefde leeft. 
 

7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen. 
Dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God ik wil U danken 
Dat ik danken kan. 
 
“Maak een vrolijk geluid voor de Heer” (via de beamer) 
1 Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je thuis bent of buiten op straat, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij, 
doe je mee, want ook jij hoort erbij, 
zing en fluit, roep het uit, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 

  2 Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
   of je bruin bent of sproetig of blond, 
   maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
   met je hand of je voet of je mond, 
   want een vrolijk geluid maakt je blij, 
   ben je ziek of gezond, kom erbij, 
   ook je stem, is van Hem, 
   maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 

 

 

  



Zingen:  Gezang 479: 1, 3 en 4  

 

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

   Laat dan mijn hart U toebehoren 

 
en laat mij door de wereld gaan 

 
met open ogen, open oren 

 
om al uw tekens te verstaan. 

 
Dan is het aardse leven goed, 

 
omdat de hemel mij begroet. 

 

 

 

Opening van Gods Woord 

 

Schriftlezing: Mattheüs 6: 25-34 door Tineke Vijlbrief 

 
25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je 

lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan 

kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, 

het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich 

zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over 

kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg 

jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog 

op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg 

zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat 

zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen 

najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk 

van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus 

geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft 

genoeg aan zijn eigen last. 
 

Overdenking 

 

Zingen: Opwekking 488  

 

1 Heer ik kom tot U 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. Refrein 

Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 

2 Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde 
(Refrein) 2x 
 

Slot: 2x 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

De kinderen komen terug 

                                                                                                                                                               

 

Voorbede en dankzegging  

 

  



Zingen: Hemelhoog 467: 1, 2 en 3 

 

1   Veilig in Jezus’ armen 

 
veilig aan Jezus’ hart, 

 
daar , in zijn teer erbarmen, 

 
daar rust mijn ziel van smart. 

 
Hoor, ’t is het lied der eng’len, 

 
zingend van liefd’ en vreê, 

 
ruisend uit ’s hemels zalen, 

 
over de glazen zee. 

 
Veilig in Jezus’ armen, 

 
veilig aan Jezus’ hart, 

 
daar, in zijn teer erbarmen, 

 
daar rust mijn ziel van smart. 

 

2   Veilig in Jezus’ armen, 

 
vrij bij mijn Heer en Borg, 

 
vrij van ’t gewoel der wereld, 

 
vrij van verdriet en zorg. 

 
Vrij van de vrees en twijfel, 

 
vrij van der zonden macht, 

 
nog slechts een weinig lijden, 

 
nog slechts een korte nacht. 

 
Veilig in Jezus’ armen, 

 
vrij bij mijn Heer en Borg; 

 
vrij van ’t gewoel der wereld, 

 
vrij van verdriet en zorg. 

 

3   Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 

 
Jezus, Gij stierf voor mij! 

 
Dat op die rots der eeuwen, 

 
eeuwig mijn hope zij. 

 
Heer, laat mij lijdzaam wachten, 

 
totdat het duister vliedt, 

 
en ’t oog aan gindse kusten 

 
uw heillicht gloren ziet. 

 
Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 

 
Jezus, Gij stierf voor mij! 

 
Dat op die rots der eeuwen, 

 
eeuwig mijn hope zij! 

 

 

Collecte: 1e voor dekking van de onkosten  2e  voor Fonds Verstandelijk Gehandicapten 

 

Slotzang: ‘Volg me naar later’ vers 1, 2 en 3 (melodie: Morning has broken)  (staande) 

 

1 Volg me naar later, volg me naar morgen 
   over het water, over de zee. 
   Geef je in vrede, voel je geborgen. 
   Laat het verleden, kom met me mee. 
 

2 Laat het maar komen, laat je maar zweven, 
   stap in je dromen, volg nu je hart. 
   Laat alles achter, voel je omgeven. 
   Maak jezelf zachter, kom naar de start. 
 

3 Laat het gebeuren, niet meer gevangen. 

   Nu niet meer treuren, voel je weer blij. 

   Breek alle banden, volg het verlangen. 

   Open je handen, eindelijk vrij. 

 

Zegen   

 

Zingen: Nieuw Liedboek 415: 3 

 

3.  Amen, amen, amen! 

 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


