
 

 
 

Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet” Zondag 15 okt. 2017 
                                           Spreker :  Hans Paauwe uit de Lier 
                                           Pianist  :  Suzanne Zijderveld 
 
                                           Thema:  “Een andere mindset” 
 
Welkom en mededelingen:  door  Heleen Doelman 

 
De kaars wordt aangestoken:  door Riet van de Akker 

 

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 eeuwighei 

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 ga 

 

Zingen : NLB 405 : 1,3 en 4  

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die een in wezen zijt. 

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die een in wezen zijt. 

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 

een en al vuur en liefde en majesteit. 

 

Stil gebed, votum en groet    we gaan zitten 

Zingen : Hemelhoog 667 

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. 

  

 



 

 
 

 

Inleiding op het thema  

Praatje met de kinderen over het thema  

 

Kinderlied zingen :  Hemelhoog 115 met beamer 

1 Het is vaak moeilijk 

om goed te doen. 

En echt voor God te leven. 

Daarom heeft de Heer 

als hulp voor ons 

zijn Heil'ge Geest gegeven. refrein 

. 

Refrein: 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw. 

Wil de Heer je leren, 

door de Heil'ge Geest in jou.  

 

2 Waar je ook bent 

of wat je ook doet. 

Hij wil je steeds weer leren. 

Om door je hele doen 

en laten heen 

de Vader te vereren. refrein 

 

                    

3 Wanneer Gods Geest 

je leven leidt. 

Dan zul je pas gaan merken. 

Dat zijn aanwezigheid 

je vrede geeft en altijd zal 

versterken. Refrein 

 

 

Bijbellezing : Efeziërs 4 : 17 – 32  uit de HSV door Adrie Bonte 

De oude en de nieuwe mens 

 

 17Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, 

in de zinloosheid van hun denken,18verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, 

door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.19Zij hebben zich, ongevoelig als ze 

zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.20Maar u hebt 

Christus zo niet leren kennen,21als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de 

waarheid in Jezus is,22namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te 

gronde gaat door de misleidende begeerten,23en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,24en u 

bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware 

rechtvaardigheid en heiligheid.25Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; 

wij zijn immers leden van elkaar.26Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw 

boosheid,27en geef de duivel geen plaats.28Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever 

inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft.29Laat er 

geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft 

aan hen die het horen.30En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag 

van de verlossing.31Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, 

met alle slechtheid,32maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals 

ook God in Christus u vergeven heeft. 

 

OVERDENKING  

n.a.v. Ef .4 : 23 “en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken” 

Muzikaal moment   door Suzanne 

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! 

 

 



 

 
 

 

 

Zingen : Hemelhoog 600 : 1, 2 en 3 

1 Jezus, wat een heerlijke naam, 

Mensenzoon, Zoon van God,Lam op de troon. 

Blijdschap en vrede, genade en hoop, 

al mijn schuld is weggedaan. 

Jezus, wat een heerlijke naam. 

3 Jezus, wat een heerlijke naam, 

heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 

held in de strijd. 

Vergeving en reiniging, warmte en licht, 

liefde die mij op doet staan. 

Jezus, wat een heerlijke naam. 

Dankgebed, voorbede en stil gebed 

 

2 Jezus, wat een heerlijke naam, 

zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 

Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 

waarheid die mij sterk doet staan. 

Jezus, wat een heerlijke naam. 

 

  Collecte:  1e  voor de onkosten 

                     2e  Zaaigoed en bijenkorven voor Zuid-Sudanese  vrouwen, n.a.v. wereldvoedseldag KIA 

 

  Zingen : Hemelhoog 472 : 1 en 2  

 1   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 

 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 

 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 

 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
2   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 

 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 

 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
 

ZEGEN 
 

 

 

 


