
Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet” Zondag 23 Juli 2017  
Spreker : Jaap van Staalduine 

                                                  Pianist  : Rene Kuijvenhoven 
                   Thema:  Wij mogen elkaar als broeders en zusters best aanspreken. 
 
Welkom en mededelingen  door Ton Molenaar 
 
De kaars wordt aan gestoken  door Gery Buitelaar 
 
Zingen : NLB 413 : 1, 2 en 3  we gaan staan 
 
1  Grote God, wij loven U 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U, 
En bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
Blijft Gij ook in eeuwigheid  
 

2  Alles wat u prijzen kan, 
U, de eeuw'ge, Ongeziene, 
Looft Uw liefd' en zingt er van! 
Alle Eng'len, die U dienen, 
Roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 

 3  Heer, ontferm U over ons 
 Open Uwe Vader armen, 
 Stort Uw zegen over ons, 
 Neem ons op in Uw erbarmen! 
 Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 
 Laat ons niet verloren gaan! 
 

Stil gebed en groet  we gaan zitten 
 
Zingen : Opwekking  428 : 1, 2, 3 en 4 
1  Genade zo oneindig groot dat ik, die ’t niet verdien  
het leven vond, want ik was dood en  blind, maar nu kan ‘k zien  
  
2  Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. 
maar ook –als ik mij tot Hem keer- dat God mij nooit verlaat 
 
3  Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis  
  
4  Als ik daar in Zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.  2x 

 
Gebed  

Moment voor de kinderen en we zingen  met beamer  Zie de zon, zie de maan  

1  Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

2  Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

3  Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 

4  Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam !  

 
 



 

5  Zie ik de zon, de sterren en de maan; 
wat een wonder dat ik mag bestaan ! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam !  2x 

 

 

 

Schriftlezing : Openbaring 2 : 12 – 17 door Sjaan van Roon 
12Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum:“Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard                
heeft: 13Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt                   
uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw                 
stad, waar ook Satan woont. 14Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van                   
Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens                 
offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 15Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde                  
manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 16Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik                    
binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden.17Wie oren heeft, moet horen                   
wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit                    
steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.” 
 
Zingen : Opwekking  123 :  1 en 2 
 
1  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu.   Refrein: 

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.    Refrein: 

 

   Refrein: 
   Groot is uw trouw, o Heer, 
   groot is uw trouw, o Heer, 
   iedere morgen aan mij weer betoond. 
   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
   Groot is uw trouw, o Heer, 
   aan mij betoond.  

 

Verkondiging:   n.a.v. Openbaring 2  De brief aan Perganum 
 

Zingen : Opwekking 194    Rene speelt het één keer voor            
 
U maakt ons één.  U bracht ons tesamen,  
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één,  U bracht ons tesamen  
wij eren en aanbidden U. 
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 

 
 



De kinderen komen terug uit hun eigen samenkomst 

 
Voorbeden en dankgebed. 

 

Zingen : Opwekking 464 : 1, 2 en 3 

 
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. 
3  Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 

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. 

Collecte :  1e inzameling is voor de onkosten  

 
  2e inzameling is voor MAF, Flying for Life 
 

 

 
Zingen :  Opwekking 236 : 1, 2 en 3  we gaan staan 
 
1  Heilig, heilig, heilig, 
Here God almachtig  vroeg in de morgen 
wordt U mijn zang gewijd. 
Heilig, heilig, heilig, 
liefdevol en machtig, 
drieénig God, die één in wezen zijt. 
3  Heilig, heilig, heilig! 
Here God almachtig, heel de schepping prijst U 
in aard' en hemel wijd. 
Gij alleen zijt heilig, 
liefdevol en machtig, 
drieénig God, die één in wezen zijt 
 
 

2  Heilig, heilig, heilig, 
Gij blijft ons verborgen, wijl' voor zondig' ogen 
uw glans verdwijnt in nacht. 
Gij alleen zijt heilig, 
geen is uws gelijke, 
volmaakt in liefde, heiligheid en macht 

.Zegen  

 
 



 
 
 

 
 


