
 
 

Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet” Zondag 26 nov. 2017 
                                          Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
                                         Spreker :  Gerard Lock uit Maassluis 

                                    Pianist : Hans Cok   
                                                                                               
                                    Thema:  “ALTIJD VERGEVEN”! ? 
 

Welkom en mededelingen:  door  Ton Molenaar 

 
De kaars wordt aangestoken:  door Noëlle  Sophie 

 

Zingen : NLB 213 : 1, 2, 4 en 5  we gaan staan 

1  Morgenglans der eeuwigheid, 
   licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
   stel ons deze ochtendtijd 
   uwe heerlijkheid voor ogen, 
   en verdrijf door uwe macht 
   onze nacht! 

2  Laat uw milde morgendauw 
    als genade tot ons komen 
    en de dorstige landouw 
    van ons leven overstromen, 
    ja, verkwik ons door uw troost 
    onverpoosd 

 
4  Breekt de jongste morgen aan, 
 geef, o Opgang uit den hoge, 
 dat wij met U opgestaan 
 alle leed vergeten mogen, 
 doe ons opgaan tot uw feest 
 onbevreesd. 
 

 
5  Overstroom ons met uw licht, 
 klare Zon van trouw en goedheid. 
 Treed niet met ons in 't gericht, 
 maar verblijd ons met de zoetheid 
 van des hemels zaligheid 
 voor altijd. 
 

 

Stil gebed en Geloofsbelijdenis    we gaan zitten 

 

Zingen :  Opwekking 488 : 1 en 2 

1  Heer ik kom tot U, neem mijn hart, 

    verander mij. 

    Als ik U ontmoet  vind ik rust bij U. 

    Want Heer ik heb ontdekt,  

    dat als ik aan uw voeten ben, 

    trots en twijfel wijken 

    voor de kracht van uw liefde 

 

2  Heer kom dichterbij, 

    dan kan ik uw schoonheid zien 

    en uw liefde voelen, diep in mij. 

    En Heer, leer mij U wil 

    zodat ik U steeds dienen kan 

    en elke dag mag leven 

    door de kracht van uw liefde. 

Refrein: 

    Houd mij vast, 

    laat uw liefde stromen. 

    Houd mij vast, 

    heel dicht bij uw hart. 

    Ik voel uw kracht, 

    en stijg op als een arend. 

    Dan zweef ik op de wind,  

    gedragen door Uw Geest, 

    en de kracht van Uw liefde 

 

 

    Refrein  2 x 

 

    Dan zweef ik op de wind,  

    gedragen door Uw geest, 

    en de kracht van Uw liefde 

 

Gebed 

Kindermoment door Ton Molenaar   Kinderen blijven in de dienst 



 
 

Kinderlied :  “Vergeven”  met beamer  

Gedicht van Coby Poelman- Duisterwinkel door Toos Renzen  

Ik ben die Ik ben 

Als U met ons bent  alle dagen 

En gezegd hebt  Ik ben die Ik ben  

 en zal zijn die Ik zijn zal 

Als U in uw Woord 

Ons zoveel kracht geeft tot geloven 

Wie zal dan ons brandend  hart  

nog kunnen doven ? 

Zingen : NLB 90a : 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

1 O God, die droeg ons voorgeslacht, 

   in nacht en stormgebruis, 

   bewijs ook ons uw trouw en macht, 

   wees eeuwig ons tehuis! 

2 De schaduw van uw troon omsloot 

   uw heiligen weleer, 

   bij U beveiligd is ons lot 

   en zeker ons verweer. 

3 Gij zijt, van voor Gij zee en aard' 

   hebt door uw woord bereid, 

   altijd dezelfde, die Gij waart, 

   de God der eeuwigheid! 

4 En duizend jaar gaan als de dag 

   van gist'ren voor U heen, 

   een schaduw, een gedachte vaag, 

   een nachtwaak, die verdween. 

5 De tijd draagt alle mensen voort 

   op zijn gestage stroom; 

   ze zijn als gras, door zon verdord, 

   vervluchtigd als een droom. 

6 O God, die droeg ons  voorgeslacht 

   in tegenspoed en kruis, 

   wees ons een gids in storm en nacht  

   en eeuwig ons tehuis! 

 

Gedachtenis aan doop en overlijden : 

Gedoopt: 

Op 11 juni 2017 werd de Heilige doop bediend aan  Noah Fraanje zoontje van Mischa Fraanje en Trudy Fraanje – 

van der Meer 

Overleden: 

Op 8 december 2016 overleed Pietje Buijnink – van der Knaap, echtgenote van  Niek Buijnink in de leeftijd van 77 

jaar. 

Op 28 februari  2017 overleed Jacoba Dijkshoorn, zus van ons gemeentelid Margreet in de leeftijd van 78 jaar. 

Zingen : NLB 904 : 1, 3 en 5 

1  Beveel gerust uw wegen, 

    Al wat u 't harte deert, 

    der trouwe hoed' en zegen 

    van Hem, die 't al regeert. 

    Die wolken, lucht en winden 

    wijst spoor en loop en baan, 

    zal ook wel wegen vinden 

    waarlangs uw voet kan gaan. 

3  Laat Hem besturen, waken, 

    't is wijsheid wat Hij doet! 

    Zo zal Hij alles maken, 

    dat ge u verwond'ren moet, 

    als Hij, die alle macht heeft, 

    met wonderbaar beleid 

    geheel het werk volbracht heeft, 

    waarom gij thans nog schreit. 

5  Maar blijft gij met vertrouwen 

    naar God zien in de nacht; 

    dan doet Hij u aanschouwen 

    wat gij het minst verwacht. 

    Eens zal Hij u bevrijden 

    ook van de zwaarste last, 

    houd moedig bij het strijden 

    aan zijn beloften vast. 

  



 
 

Bijbellezing : NBG  Matteüs 18 : 21 - 35 door Diana de Jong   

21Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem 
vergeven? 22Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal 
zevenmaal.23Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met 
zijn slaven. 24Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was. 
25Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat 
hij bezat, opdat er betaald kon worden. 26De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en 
ik zal u alles betalen. 27De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de 
schuld kwijt. 28Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig 
was, en hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. 29De medeslaaf nu wierp zich voor hem 
neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 30Doch hij wilde niet, maar ging 
heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. 31Toen nu zijn medeslaven zagen, 
wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. 32Toen 
ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij 
dringend hadt gevraagd. 33Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik 
medelijden had met u? 34En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het 
verschuldigde zou betaald hebben. 35Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn 
broeder, van harte vergeeft. 

OVERDENKING 

Zingen : Opwekking 123 : 1 en 2 

1  Groot is uw trouw, o Heer,  

    mijn God en Vader.  

    Er is geen schaduw van omkeer bij U.  

    Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  

    die Gij steeds waart,  

    dat bewijst Gij ook nu.       Refrein 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer,  

groot is uw trouw, o Heer,  

iedere morgen aan mij weer betoond.  

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  

Groot is uw trouw, o Heer,  

aan mij betoond 

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  

    en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  

    Kracht voor vandaag,  

    blijde hoop voor de toekomst.  

    Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.       Refrein 

Voorbeden en dankgebed 

Collecte:       1e collecte   is bestemd voor de  onkosten 

                        2e  collecte  is bestemd voor de plaatselijke diaconie 

Zingen : NLB 416 : 1, 2, 3 en 4  we gaan staan 

1  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
    jou nabij op al je wegen 
    met zijn raad en troost en zegen. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2  Ga met God en Hij zal met je zijn 
    bij gevaar, in bange tijden, 
    over jou zijn vleugels spreiden. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
    in zijn liefde je bewaren, 
    in de dood je leven sparen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4  Ga met God en Hij zal met je zijn, 

     tot wij weer elkaar ontmoeten, 

     in zijn naam elkaar begroeten. 

     Ga met God en Hij zal met je zijn 

ZEGEN,   gevolgd door Gezongen AMEN 


