
 

 
 

 
Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet” Zondag 24 sept. 2017 

Spreker : Aat Hoorn uit Maassluis 
Pianist  : Hans Cok 

 
                               Thema:  De Here Jezus, onze boom des levens 
 
  
. 

Welkom en mededelingen  ( Sjaan van Roon ) 

De kaars wordt aangestoken   ( Dieuwke van der Wel) 

 

Zingen : Opwekking 167 : 1, 2 en 3  we gaan staan 

1 Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot zijn eer 

2 Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

De weg van god is niet te keren 

Omdat hij er over waakt 

En de geest verbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

3 Prijs de Heer, de weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik u mijn dank en eer 

Het is uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer 

Stil gebed en groet  we gaan zitten 

 

Zingen : NLB 513 : 1, 3 en 4 

 
 

    1  God heeft het eerste woord. 

 
Hij heeft in den beginne 

 
het licht doen overwinnen, 

 
Hij spreekt nog altijd voort. 

 

    3  God heeft het laatste woord. 

 
Wat Hij van oudsher zeide, 

 
wordt aan het eind der tijden 

 
in heel zijn rijk gehoord. 

 

   4  God staat aan het begin 

 
en Hij komt aan het einde. 

 
Zijn woord is van het zijnde 

 
oorsprong en doel en zin. 

 

Kindermoment  door Olga Slot 

 

Kinderlied: EL 471 : 1 en 2  

 

Refrein 1 

Weet je, dat de vader je kent? 

Weet je, dat je van waarde bent? 

Weet je, dat je een parel bent - 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand. 

 

 

1  Ze zeggen allemaal: Je kunt niks doen,  

je bent een oen! 

ze trekken altijd aan mijn paardestaart,  

ik ben niks waard. 

Nou heb ik weer de ranja omgegooid,  

ik leer het nooit! 

Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg,  

‘k heb altijd pech, ik ga maar weg. 

Refrein 1 

 



 

 
 

 

 

2   Ik snap alweer niks van die rare som,  

ik ben zo dom; 

m’n bloes zit onder de spaghetti-mix, 

ik kan ook niks! 

Al noemt de hele klas me een sacherijn,  

ik mag er zijn. 

Al zegt me broertje steeds, wat stout ben jij - 

God houdt van mij. God houdt van mij!   

 

Refrein 2: 

Ik weet dat de Vader me kent. 

Ik weet dat ik van waarde ben. 

Ik weet dat ik een parel ben - 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand 

 

Gebed 

 

 

 

 

Zingen: NLB 317 : 1 en 2 

 
 

    1  Grote God, Gij hebt het zwijgen 

 
met uw eigen, 

 
met uw lieve stem verstoord. 

 
Maak de weg tot U begaanbaar, 

 
wees verstaanbaar; 

 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

    2  Heer, uw boodschap staat geschreven, 

 
ons ten leven, 

 
maak uw schrift het levend woord. 

 
Zie het boek van uw behagen 

 
opgeslagen; 

 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

Schriftlezing uit NBV door Cock Dijkshoorn 

Genesis 3 : 20 – 22    

20De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden. 21God, de HEER, maakte 
voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.22Toen dacht God, de HEER: Nu is 
de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook 
vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. 

Efeziërs  1 : 1 – 12  

11Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die 
één zijn in Christus Jezus. 2Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.             
Lof en dank  
3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met 
talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend 4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrond-
vest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn wil en 
verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods 
genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.7In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden 
vergeven, dankzij de rijke genade 8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijs-
heid en inzicht 9-10dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwe-
zenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Chris-
tus.11In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 
12om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. 

  



 

 
 

Zingen:  met beamer “De stad met paarlen  poorten” van Joke Buis 

1  Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond’re stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men hier op aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 
 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen, 
in het nieuw Jeruzalem.  
 
3  Schoon tehuis van moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein 
Refrein 

2  Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit       
Refrein  
  
 

 
 
4 Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem 
Refrein 2x 

Overdenking 
 

Zingen: NLB 422 : 1, 2 en 3 

1 Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart. Laat ze vruchten dragen, alle alle dagen, door Uw 

stille kracht.  

2 Laat ons weten, nooit vergeten, hoe U tot ons spreekt:    sterker dan de machten, zijn de zwakke krach-

ten,  vuur dat U ontsteekt.  

3 Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint.     Wil geloof ons geven dat door zo te leven   hier 

Gods rijk begint. 

Voorbeden en dankgebed 

Collecte:       1e  voor de onkosten                     2e  plaatselijke diaconie 

Zingen: NLB 838 : 1 en 2   we gaan staan 

1  O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.  
 
 

2 Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen. 

Zegen 

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. 
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