
 
 

Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet” Zondag 29 okt. 2017 
                                     Bijbelzondag en 500 jaar Hervormingsdag 
                                        Spreker :  Gerard Lock uit Maassluis 

                                               Pianist  :  Hans Cok 
 
                                     Thema:  “Overweldigende genade” 
 

Welkom en mededelingen:  door  Gerard Leijsen 

 
De kaars wordt aangestoken:  door Dieke de Jong 

 

Zingen : NLB 89 : 1, 2, 9 en 17 we gaan staan 

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
 des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
 Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

9  Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd, 
 aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd; 
 Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 
 de koninklijke held, uit al het volk verheven, 
 David mijn trouwe knecht, die Ik heb uitverkoren, 
 dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 

2 Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond, 
 is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, 
 aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, 
 voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. 
 Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, 
 Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. 

17  O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand. 
 Doe ook voor ons geslacht uw oude woord gestand. 
 Waar is uw gunst, o God, het heil van lang geleden, 
 aan Davids huis verpand met goddelijke eden? 
 Erbarm U over ons, wil onze smaad gedenken, 
 de hoon waarmee ons thans de grote volken krenken. 

 

Stil gebed, votum en groet    we gaan zitten 

Zingen : NLB 898 : 1 en 4 

1   Een vaste burcht is onze God, 
 een wal die 't kwaad zal keren; 
 zijn sterke arm houdt buiten schot 
 wie zich niet kan verweren. 
 De vorst van het kwaad, 
 de aartsvijand staat 
 geharnast in 't veld; 
 in list en in geweld 
 kan geen hem evenaren 

4   Gods heilig woord alleen houdt stand, 
 Gods waarheid zal ons staven. 
 Hij leidt ons en met milde hand 
 schenkt Hij zijn geestesgaven. 
 Al rooft de tyran 
 ons wat hij maar kan, 
 ons goed en ons bloed, 
 laat hem zijn overmoed! 
 Gods rijk blijft ons behouden 

Kinderlied : met beamer   Lees je bijbel, bid elke dag.   Kinderen gaan naar hun eigen dienst 

Bijbellezing : NBG 2 Samuël  9 : 1 – 13 door Jannie Dijkshoorn           David en Mefiboset   

9 1David zeide: Is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille 
van Jonatan. 2Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht, die Siba heette. Men riep hem bij David en de 
koning vroeg hem: Zijt gij Siba? Hij antwoordde: Uw dienaar. 3Daarop zeide de koning: Is er soms nog 
iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Siba 
tot de koning: Er is nog een zoon van Jonatan, die verlamd is aan beide voeten. 4De koning vroeg: Waar is 
hij? En Siba antwoordde de koning: Zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Ammiël, te Lo-Debar. 
5Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Ammiël, uit Lo-Debar. 6En 
Mefiboset, de zoon van Jonatan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog 
zich neer. David zeide: Mefiboset! En hij antwoordde: Hier is uw dienaar. 7Daarop sprak David tot hem: 
Vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonatan; ik zal u alle landerijen 
van uw vader Saul teruggeven, en gij zult geregeld aan mijn tafel eten. 8Toen boog hij zich neer en zeide: 
Wat is uw knecht, dat gij u bekommert om een dode hond, als ik ben? 9Daarna riep de koning Siba, de 
knecht van Saul, en zeide tot hem: Al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de 
zoon van uw heer. 10Gij moet voor hem het land bewerken, gij, uw zonen en uw knechten, en de oogst 



 
 

binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebbe. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal geregeld aan 
mijn tafel eten. Siba nu had vijftien zonen en twintig knechten. 11Siba zeide tot de koning: Geheel zoals mijn 
heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mefiboset aan de tafel van David als een 
der zonen van de koning. 12En Mefiboset had een jonge zoon, die Micha heette. Allen die in het huis van 
Siba woonden, waren knechten van Mefiboset. 13Mefiboset woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan 
de tafel des konings. Hij nu was verlamd aan beide voeten. 

Zingen: Opwekking 428 : 1, 2, 3 en 4 

1   Genade, zo oneindig groot. 
 Dat ik, die 't niet verdien 
 het leven vond, want ik was dood 
 en blind, maar nu kan 'k zien. 

2   Genade die mij heeft geleerd 
 te vrezen voor het kwaad. 
 Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
 dat God mij nooit verlaat. 

3   Want Jezus droeg mijn zondelast 
 en tranen aan het kruis. 
 Hij houdt mij door genade vast 
 en brengt mij veilig thuis. 

4   Als ik daar in zijn heerlijkheid 
 mag stralen als de zon, 
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
 dat ik genade vond. 

 

OVERDENKING 

 

Zingen : NLB 802 : 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

1  Door de wereld gaat een woord  
 en het drijft de mensen voort:  
 ’Breek uw tent op, ga op reis 
 naar het land dat Ik u wijs.’ 
 

Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist’ren naar uw stem. 
Breng ons saam’ met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 

2  Door de wereld gaat een stoet 
 die de ban brak van het bloed. 
 Die bij wat op aarde leeft 
 nu geen burgerrecht meer heeft. 
 
 Refrein 
 

3   Menigeen ging zelf op pad 
 daar hij thuis geen vrede had. 
 Eeuwig heimwee spoort hem aan 
    laat ook hem uw woord verstaan.  

 Refrein 

4    Door de wereld klinkt een lied 
 tegen angsten en verdriet, 
 tegen onrecht, tegen dwang 
 richten pelgrims hun gezang. 
 
 Refrein  

5   Velen, die de moed begaf 
 blijven staan, of dwalen af. 
 Hunk’rend naar hun oude land. 
 Reisgenoten, grijp hun hand.  
 
Refrein 

6   Door de wereld gaat een woord 
 en het drijft de mensen voort: 
 ’Breek uw tent op, ga op reis 
 naar het land dat Ik u wijs.’  
 
Refrein 

 

Voorbeden en dankgebed 

  



 
 

Zingen: Opwekking 311 : 1, 2 en 3 

  1  ’k Heb geloofd en daarom zing ik, 
 daarom zing ik van gena, 
 van ontferming en verlossing 
 door het bloed van Golgotha. 
 Daarom zing ik U, die stervend 
 alles, alles hebt volbracht; 
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
 Lam van God voor ons geslacht. 

 

  2  ’k Heb geloofd, en daarom hoger 
 hoger dan Kalvarie’s top, 
 zie ik boven lucht en wolken, 
 Hogepriester, tot U op; 
 die in ’s hemels tabernakel 
 voor Gods aanschijn t’allen tijd 
 als het Hoofd van zijn gemeente 
   strijdend bidt en bidden strijdt. 

  3  ’k Heb geloofd in U, wien d’aarde 
 met haar doornen heeft gekroond, 
 maar die nu, gekroond met ere, 
 aan Gods rechterzijde troont; 
 U, aan wiens doorboorde voeten, 
 eenmaal in het gans heelal, 
 Heer, daarboven, hier beneden, 
 alle knie zich buigen zal. 
 

 

Collecte:       1e collecte   voor de onkosten 

                        2e  collecte voor Nederlands Bijbelgenootschap 

Zingen : NLB 984 : 1, 2, 3, 4, 5 en 6  we gaan staan 

 
1  Gezegend die de wereld schept, 
 de dag uit nacht tot leven wekt, 
 het licht der zon roept en de maan, 
 de sterren om op wacht te staan 

2  Gezegend die de aarde maakt, 
 de grenzen van de zee bewaakt, 
 ontluiken doet het jonge groen, 
 de kleurenpracht van elk seizoen. 
 

3  Gezegend die een woonplaats maakt 
 voor wat beweegt en ademhaalt: 
 de dieren in het vrije veld, 
 de vogels in hun zingend spel. 
 

4  Gezegend die de mensen roept 
 tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
 om voor elkander te bestaan 
 in eerbied voor zijn grote naam. 
 

5  Gezegend zijt Gij om uw woord 
 dat ons tot vrede heeft bekoord, 
 tot leven dat van lijden weet 
 en liefde die geen einde heeft. 
 

6  Gezegend zijt Gij om de Geest 
 die van de aanvang is geweest: 
 de adem die ons gaande houdt 
 en in het eind in U behoudt. 
 

 

ZEGEN 
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