
Prot Chr. Geloofsgemeenschap  “De Magneet” 

Liturgie zondag 10 september 2017 in het Lentiz College 

Spreker: Gerard Lock uit Maassluis 

Piano: Suzanne Zijderveld 

Thema: “Terug naar de eerste liefde” 
 

Welkom en mededelingen door  Ton Molenaar 

De kaars wordt aangestoken door Leny de Jong 

Zingen:  (staande)  NLB psalm 72: 1, 6 en 7    

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 
   en uw gerechtigheid 
   aan 's konings zoon, om uwe knechten 
   te richten met beleid. 
   Dan ruist op alle bergen vrede, 
   heil op der heuv'len top. 
   Hij zal geweldenaars vertreden, 
   maar armen richt hij op. 
 

6   Bloeie zijn naam in alle streken, 
 zolang de zon verrijst. 
 Zijn koningschap zij ons een teken 
 dat naar Gods toekomst wijst. 
 Dat opgetogen allerwegen 
 de volken komen saam, 
 elkander groetend met de zegen 
 van zijn doorluchte naam. 
 

 
7 Laat ons de grote naam bezingen 
   van Hem die Israël leidt, 
   want Hij alleen doet grote dingen, 
   zijn roem vervult de tijd. 
   Loof God de Heer, Hij openbaarde 
   zijn wonderen, zijn eer. 
   Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
   Ja, amen, looft de Heer. 
 

Votum en groet waarna we gaan zitten 

Zingen:  ELB 241:  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. 

 

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. 

 

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. 

 

Gebed 
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Zingen:  NLB 221: 1, 2 en 3    

 

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

 

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Kindermoment door Ton Molenaar, de kinderen blijven in de dienst 

Zingen: kinderlied  EL 425  

Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij, wees daarom blij 
en zing verheugd, en zing verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij en zing verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 
 

De Bijbellezing: door Jopie van Woerden 

Genesis 12: 6  t/m 13: 4   NBG ‘51 vertaling 

6. En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint Moré; en de Kanaänieten waren toen 

in het land. 7. Toen verscheen de Here aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En 

hij bouwde daar een altaar voor de Here, die hem verschenen was. 8. Toen brak hij vandaar op naar het 

gebergte ten oosten van Bethel, en hij spande zijn tent, met Bethel tegen het westen en Ai tegen het 

oosten, en hij bouwde daar een altaar voor de Here en riep de naam des Heren aan. 9. Daarna trok Abram 

steeds verder, naar het Zuiderland. 10. Toen er hongersnood in het land uitbrak,  trok Abram naar Egypte, 

om daar als vreemdeling te vertoeven, want de hongersnood was zwaar in het land. 11. Toen hij op het 

punt stond Egypte binnen te trekken, zeide hij tot zijn vrouw Saraï: Zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt 

schoon van uiterlijk. 12. Wanneer de Egyptenaren u zien, zullen zij zeggen: Dit is zijn vrouw; en zij zullen 

mij doden, en u in het leven laten.  13. Zeg toch, dat gij mijn zuster zijt, opdat het het mij om uwentwil 

welga, en ik om uwentwil in het leven moge blijven. 14.  Zodra Abram Egypte binnentrok, zagen de 

Egyptenaren, dat de vrouw zeer schoon was; 15.  En toen de vorsten van Farao haar zagen, roemden zij 

haar bij Farao, zodat de vrouw naar het huis van Farao gehaald werd. 16.  En hij deed Abram wél om 

harentwil, zodat hij schapen, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen ontving. 17.  Maar 

de Here sloeg Farao met zware plagen, evenals zijn huis, ter oorzake van Saraï, de vrouw van Abram.         

18. Toen riep Farao Abram en zeide: Wat hebt gij mij daar aangedaan? Waarom hebt gij mij niet 

medegedeeld, dat zij uw vrouw is?  19.  Waarom hebt gij gezegd: Zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot 

vrouw genomen heb? En nu, ziehier uw vrouw, neem haar en ga heen.  20. En Farao gaf enige mannen 

omtrent hem opdracht, en zij deden hem, zijn vrouw en al wat hij bezat, uitgeleide. 
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Genesis 13: 1-4 

                                                                                                                                                                

1. En Abram trok uit Egypte naar het Zuiderland,  hij en zijn vrouw en al wat hij bezat, en Lot met hem. 

2. Abram nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. 

3. En hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere; uit het Zuiderland tot bij Bethel, de plaats waar zijn 

tent in het eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, 4. Naar de plaats van het altaar, dat hij daar vroeger 

gemaakt had en Abram riep daar de naam des Heren aan. 

 

Zingen: Opwekking 429   

 

Refrein: 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg. 

Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
Refrein: God wijst mij 

 

Overdenking 

 

Zingen: Opwekking 372   

 

Refrein: 
U verzadigt mij met uw liefde, Heer. 
U vervult mij met uw Geest. 
Wat een rijkdom om van U te zijn. 
O Heer, mijn God, wat bent U groot. 
 

1 U bent de Herder die mijn ziel geneest. 
Een Vader die mij overvloedig geeft. 
Een schuilplaats waar ik 
telkens vrede vind. 
O Heer, mijn God, ik ben uw kind. 
Refrein: 

 
U kent mijn wezen en wat in mij leeft. 
U bent het die mij hoop en toekomst geeft. 
Uw hand leidt mij zodat ik leven vind. 
O Heer, mijn God, ik ben uw kind. 
 

Collecte: 1e  is bestemd voor de onkosten 

                2e  voor de Stichting ‘Red een kind’ 

 

Zingen:  NLB 425   

 

    Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

    van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

    In Christus verbonden, tezamen gezonden 

    op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

    Om daar in genade uw woorden als zaden 

    te zaaien tot diep  in het donkerste dal,  

    door liefde gedreven, om wie met ons leven 

    uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

ZEGEN 
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