
 

 
 

Liturgie van de Protestantse Gemeente “de Magneet”           Zondag 31 dec. 2017 
                                           Voorganger: ds. J. Ezinga 
                                           Pianiste  :  Suzanne Zijderveld 
         
 
Welkom en mededelingen:  door  Bas den Hertog 
 
De kaars wordt aangestoken:  door  Nienke Slot 

Zingen : LvK  Ps. 90 : 1, 2 en 3   we gaan staan 

 

1    Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

 
de zekerheid van allen die U vrezen. 

 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 

 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 

 
van uw beloften en van uw verbond. 

 

    

 

2    Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 

 
de aarde en de zee gestalte kregen, 

 
nog eer uw scheppend woord aan alle leven 

 
een wereld om te wonen heeft gegeven, 

 
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 

 

van eeuwigheid en tot in eeuwigheid 
 
 
3 O Here God, Gij wendt het mensenleven 
Om het weer aan het stof terug te geven 
Gij zegt: Keer weder, mensenkind keer weder 
Want duizend jaren Gij ziet op ze neder 
Als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog 
Gelijk de dag van gist’ren die vervloog. 
 

 
 
 

 

Stil gebed, votum en groet     we gaan zitten 

 

Zingen : Opw. 124: 1, 2 en 3 

 

1   Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 

 

 

 
  

 

2  Gelovend ga ik ,eigen zwakheid voelend. 
    En telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
    Toch rijst in mij een lied van overwinning 
    Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
   Toch rijst in mij een lied van overwinning 
  Ik bouw op U  en ga in Uwe naam 
 

 

 
 

 
 

  
   

. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Wetslezing 

Zingen :  LvK  Gez. 68 : 1 en 2 
 
1  Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, 

    naar 't woord, hem toegezegd, 

    thans henen gaan in vrede; 

    nu hij Uw zaligheid, 

    zo lang door hem verbeid, 

    gezien heeft, op zijn bede. 

 

2  Een licht, zo groot, zo schoon, 

    gedaald van 's hemels troon, 

    straalt volk bij volk in d' ogen; 

    terwijl 't het blind gezicht 

    van 't heidendom verlicht, 

    en Isrel zal verhogen. 

 

Kinderlied: “Hij is de rots” van Elly en Rikkert met beamer   kinderen blijven in de dienst 

 
Gebed om de hulp van de Heilige Geest 
 
Bijbellezing : Prediker 3 : 1 – 15 en Galaten 6 : 7 - 10   door Bertha Zegwaard 

1
Alles heeft zijn tijd1Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 2Er is 

een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. 
3Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 
4Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 
5Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af 
te weren. 6Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd 
om weg te gooien. 7Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een 
tijd om te spreken8Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is 
een tijd voor vrede. 
9Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? 10Ik heb gezien dat het 
een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. 11God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd 
gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van 
begin tot eind doorgronden. 12Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve 
vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en 
geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 14Alles wat God 
doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. 
God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. 15Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al 
geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. 

Galaten 6 : 7-10 

 7Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8Wie op de akker 
van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige 
leven. 9Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we 
oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 10Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het 
goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 

 

Zingen: LvK Gez.  51 : 1, 2 en 3 
 
1 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt “kom” en ik kom. 

2 O mijn God, Gij zegt “ga” en ik ga, 
Gij zegt “ga” en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,  
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 

. 
3. Ik bouw op U ,mijn Schild en mijn Verlosser 
   Gij voert de strijd, de huld’is U gewijd 
  In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
  In rust met U die mij hebt voortgeleid. 
  In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
  In rust met U die mij hebt voortgeleid. 



 

 
 

3 Want o Heer, ik zeg “kom” en Gij komt, 
ik zeg “kom” en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 
Prediking 
. 

Zingen: Opw. 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: 

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 

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 

 

   Dankgebed en voorbeden 

Collecte:   1ste collecte  bestemd voor de onkosten van deze dienst 

                    2de  collecte  bestemd voor de plaatselijke diaconie 

 
 

Zingen : LvK  Ps.146  : 1      we gaan staan 

1    Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 

 
zing die u het leven geeft. 

 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 

 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 

 
Ziel, gij zijt geboren tot 

 
zingen voor den Heer uw God. 

 

 ZEGEN  we zingen na de zegen 

 

    Amen, amen, amen! 

 
Dat wij niet beschamen 

 
Jezus Christus onze Heer, 

 
amen, God, uw naam ter eer 

 
 
 

Na afloop kunt u voor een persoonlijk gebed terecht bij het gebedsteam ( links voorin) 

 


