
Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet'  
zondag 22 oktober 2017 

Spreker: Gerard Leijsen uit Maasland 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

 
Thema: ‘Zingen, ook in de nacht’ 

 
Welkom en mededelingen  door Cees Poot 

Aansteken van de kaars  door Jolien van Buuren  

 

We gaan staan 

Zingen:   Hemelhoog 624: 1, 3 en 5  

   

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 

3 Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;  
doof niet voor uw licht ons oog. 
 

5. Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog,  
Gever van `t onsterfelijk leven,  
die tot ons U neder boog.  
Dan gaan wij hier zingend 
voorwaarts, onbevreesd in smart 
en pijn.  
Laat ons Heer, door uwe liefde 
eeuwig in uw vreugde zijn 

Hemelhoog 321: 1 t/m 5  

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
leer mij U kennen in vreugde en smart, 
laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 

2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 

3 Geeft mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 

5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.  
 
Stil gebed / Groet  Ton Molenaar  (we gaan zitten) 

 

Zanggroep zingt:  Opwekking 427  en Into my heart 

 
1.Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; puur goud. 
 
Dwars door het vuur 
maakt u mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest en uw heiligheid. 
ja, ik besluit, Jezus,  
een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 
 

2 Maak mij rein voor U 
was mijn leven schoon,  
vergeef mij zonden.  
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; heilig mij 
 
Dwars door het vuur 
maakt u mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest en uw heiligheid. 
ja, ik besluit, Jezus,  
een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 
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 Into my heart 1e zanggroep 2e allen 
Into my heart, into my heart, 
Come into my heart, Lord Jesus; 
Come in today, come in to stay; 
Come into my heart, Lord Jesus. 
 

vertaling 
In mijn hart, in mijn hart, 
Kom in mijn hart, Lord Jesus; 
Kom vandaag, kom te blijven; 
Kom in mijn hart, Lord Jesus. 
 

Out of my heart, out of my heart, 
Shine out of my heart, Lord Jesus; 
Shine out today, shine out alway; 
Shine out of my heart, Lord Jesus. 
 

Uit mijn hart, uit mijn hart, 
Glans uit mijn hart, Lord Jesus; 
Vandaag uit schijnen, schitteren uit altijd; 
Glans uit mijn hart, Lord Jesus. 
 

Zingen kinderliederen (via beamer):   
Make some noise kids, Noord Oost Zuid West  
Ik ben, Marcel Zimmer  
 
Zingen: Ik zal er zijn, Sela via beamer  

 

Gebed om de opening van Gods Woord 

 

Zingen: Psalm 42: 1 en 5 (oude berijming)  

 

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 

5 Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot den God mijns levens heffen. 

 

Schriftlezing: Handelingen 16: 16 t/m 34 door Leen van Berkel 
16Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin 

tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij 
verdiende ze veel geld voor haar eigenaars.17Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan 
één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt 
worden!’ 18Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als 
volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest 
uit haar weg. 

19Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas 
vast en sleurden hen naar het marktplein, 20waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: 
‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, 21die een levenswijze verkondigen 
waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.’ 22Ook de 
verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het 
lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. 23Nadat ze een groot aantal slagen 
hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg 
hen streng te bewaken. 24Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun 
voeten in het blok. 

25Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere 
gevangenen luisterden aandachtig naar hen.26Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de 
gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien 
los. 27De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis 
openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt 
waren. 28Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ 29De 
bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond.30Hij 
bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ 31Ze 
antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ 32En ze 
verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. 33Hoewel het midden 
in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn 
huisgenoten gedoopt. 34Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een 
maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde.            2 



Zingen: NLB 726: 1 en 6  

 
1 Hoor een heilig koor van stemmen , 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja,  
God zij glorie, zingen zij. 
Menigten die geen kan tellen,  
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend,  
in de hemel is een dans.  
 

  
6 God uit God, Gij eerstgeboren, 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen, 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
Heilige Geest die levend maakt. 

Overdenking 

 

Zanggroep zingt:  God and God alone   en You raise me up 
 

  vertaling 

God en God alleen 
Al deze dingen we onze eigen noemen gemaakt 
Van de machtige de kleine 
De heerlijkheid in hen allen 
Is Gods en Gods alleen 

God en God alleen 
Onthult de waarheid van alles wat wij onbekend 
noemen 
Alle het beste en slechtste van de mens 
Het masterplan wijzigen niet 
Het is Gods en Gods alleen 
 

God en God alleen 
Is geschikt om te nemen van het universum troon 
Laat alles wat leeft 
Reserveren van haar ware lof 
Voor God en God alleen 

God en God alleen 
Zullen de vreugde van onze eeuwige thuis 
Hij zal ons een verlangen 
Ons hart zal nooit moe 
Van God en God alleen 

 
Vertaling You Raise me up 
 

1 Wanneer ik me slecht voel, oh mijn ziel, zo wazig 
Wanneer problemen komen en mijn hart me verbrandt 
Dan, ben ik er nog en wacht hier in de stilte, 
Tot jij komt en een tijdje bij me zit. 
                                                     Refrein:  

2 Er is geen leven - geen leven zonder zijn honger 
Elk rusteloos hart dat zo imperfect klopt 
Maar wanneer je komt en ik vervuld ben met twijfel, 
Soms, denk ik dat ik de eeuwigheid zie. 
                                                   Refrein:  

Refrein: 
Jij tilt me op, zodat ik op bergen kan staan 
Jij tilt me op, om stormige zeeën te bewandelen 
Ik ben sterk, wanneer ik op je schouders zit 
Jij tilt me op... 
Tot meer dan wat ik kan zijn. 

Voorbeden en dankzegging  

 

Zingen: Gezang 257  Liedboek  

 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 

lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 

word' op aard' en in de hemel, Here, 

voor uw liefd' U toegebracht! 

Vader, sla ons steeds in liefde gade; 

Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 

uw gemeenschap, Geest van God, 

amen, zij ons eeuwig lot! 

 

Collecte:  

1e inzameling voor de onkosten 

2e inzameling voor plaatselijke diaconie                                                                                               3 



 

Slotlied: Hemelhoog 617a  (staande) 

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

Refrein: Loof de Heer…. 

2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Refrein: Loof de Heer…… 

 

Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

3 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Refrein: Loof de Heer…… 

Verheerlijk zijn heilige naam. 

Verheerlijk zijn heilige naam. 

Zegen 

 

Zingen Nieuw Liedboek 415: 3 

 

3.  Amen, amen, amen! 

 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
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