
 

 
 

Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet” Zondag 13 aug. 2017 
Spreker : Ds  E. van Rooijen uit Bleiswijk 

                                            Pianist  : Hans Cok 
                                            Thema  :  Eén van twee 
 
Welkom en mededelingen  door Heleen Doelman 

 

De kaars wordt aan gestoken  door Janny Dijkshoorn 

 

Zingen : NLB 751: 1, 2 en 3  we gaan staan  

    

1    De Heer verschijnt te middernacht! 

 
Nu is nog alles stil, 

 
maar zalig hij die toch reeds wacht 

 
en Hem begroeten wil. 

 

 

2    Want ook als niemand naar Hem vraagt 

 
noch in zijn dag gelooft, 

 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 

 
Hij heeft het zelf beloofd. 

 

 

 
                                                             

                                                                                       

Stil gebed, votum en groet  we gaan zitten                                               

 

Zingen : NLB 62 : 4 en 5 

 

4  Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 

    Hij immers schenkt u altijd weer 

    zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 

    Wankel dan niet, want Hij staat vast, 

    Hij is, ook als het onheil wast, 

    uw rots, uw enige vertrouwen. 

5  Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

    mijn naam rust in de schutse Gods. 

    O volk, uw God laat u niet vallen. 

    Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

    vertrouw dat gij gezegend wordt: 

    God is een schuilplaats voor ons allen. 

Wetslezing 

Zingen: NLB 34 : 1 en 4 

1 Ik loof den Heer altijd. 4 Komt nader, ziet en proef, 
   Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.    opdat men smake naar waardij 
   Ja, ik beroem mij op den Heer    des Heren goedheid. Zalig hij 
   en prijs zijn hoog beleid.    die veilig bij Hem toeft. 
   Gods kleinen horen mij    Die thuis hoort in Gods kring, 
   en zij verheugen zich tezaam.    dient met ontzag zijn hoog bewind. 
   Verheft met mij des Heren naam,    Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 
   Zegent dien en weest blij    wacht u verzadiging. 

Gebed   

We zingen met beamer  “Ho, stop, sta eens even stil”  daarna gaan kinderen naar eigen samenkomst 

Schriftlezing : Mattheus 24 : 36 – 44 uit Herziene Statenvertaling door Margreet Dijkshoorn 

36Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan 
Mijn Vader.37Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.38Want 
zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot 
aan de dag waarop Noach de ark binnenging,39en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen 
wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.40Dan zullen er twee op de akker zijn; de één 
zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.41Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de 

3    Wie waakt er als een trouwe knecht, 

 
zijn Meester toegedaan, 

 
dat als de Heer komt om zijn recht 

 
hij voor Hem kan bestaan? 



 

 
 

één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.42Wees dan waakzaam, want u weet niet op 
welk moment uw Heere komen zal.43Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke 
nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten 
inbreken.44Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des 
mensen komen. 

Zingen : NLB 756 : 1 en 4 

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 4  Zal ooit een dag bestaan   
   uw koninklijke dag,     dat oorlog, haat en nijd   
   toon ons uw majesteit,     voorgoed zijn weggedaan,   
   Messias, uw gezag!     in deze wereldtijd?   

Verkondiging 

Zingen : NLB 32 : 1 en 4 
 

1 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
   en toegedekt al wat hij had misdreven, 
   God rekent hem zijn dwalingen niet aan - 
   heil hem, die recht voor God is komen staan ! 
   Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
   in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
   want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
   mijn leven werd zo dor als dorstig land. 

4 Zo spreekt de Heer: Mijn weg zal Ik u wijzen, 
   u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. 
   Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, 
   zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft. 
   Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen - 
   wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. 
   Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 
   verheugt u in den Heer te allen tijd ! 

 

Kinderen komen weer terug in de dienst 
 
Voorbeden en dankgebed. 
     

 Collecte : 1e inzameling is voor de onkosten van de samenkomst    

                  2e inzameling is voor plaatselijk jeugdwerk                                                                           
 

 

 Zingen : NLB 749 : 1, 2 en 3  we gaan staan 

 
1 "Op, waakt op!" zo klinkt het 
luide. 
Wat wil dit roepen toch 
beduiden, 
gij torenwachter van de tijd? 
"Middernacht is aangebroken, 
zijn uwe lampen wel ontstoken, 
gij maagden, die de Heer 
verbeidt? 
Gij, slapenden, ontwaakt, 
uw bruidegom genaakt! 
Halleluja, 
nu opgestaan! 
Het feest breekt aan; 
gij moet Hem ijlings tegengaan." 

 
2  Sion hoort de wachter zingen, 
zij voelt zich 't hart van vreugde 
springen, 
z' ontwaakt met spoed, staat 
haastig op. 
Uit de hemel daalt Hij neder, 
in waarheid sterk, in liefde teder: 
haar licht verschijnt, haar ster 
gaat op. 
Kom Heiland, 's aardrijks kroon, 
Heer Jezus, 's Vaders Zoon! 
Zingt hosanna, 
komt altemaal 
ter bruiloftszaal, 
waar Hij ons roept aan  
‘t avondmaal! 
 

    
3 Laat ons U ter ere zingen 
met allen, die uw troon 
omringen, 
een koor van mens'- en 
eng'lenstem! 
Paarlen zijn der poorten 
bogen, 
die nederdalen uit den hogen: 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij 
en roemen blij 
de glorie van uw heerschappij! 

ZEGEN                                                                      
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