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Liturgie Protestantse Gemeente “De Magneet”  
Zondag 14 januari 2018 

Spreker: Aat Hoorn uit Maassluis 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

 
Thema: 'Christus onder u, de hoop der heerlijkheid', uit Kolossenzen 1: 27 

 
Welkom en mededelingen ( Peter Bolderheij) 

Aansteken van de kaars (Adrie Bonte) 

Zingen: NLB 868:  1 en 2 (staand) 

 

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
  Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
  Kom allen saam,  Hij die u leidt, 
  psalmzing de heilige naam,  zodat uw hart zich verblijdt, 
  loof al wat ademt de Here.  Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Stil gebed 

Bemoediging & Groet 
(gemeente gaat zitten) 
 
 

Zingen: HH 346  1,2 en 3 (in beurtzang) 
 

1.  (vrouwen) Refrein (allen) 

Ik wandel in het licht met Jezus, Ik wandel in het licht met Jezus, 

het donk’re dal ligt achter mij, en ik luister naar zijn dierb’re stem, 

en 'k weet mij in zijn trouw geborgen.  en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden, 

Welk een liefdevolle vriend is Hij? sinds ik wandel in het licht met Hem! 

2. (mannen) 3. (allen) 

Ik wandel in het licht met Jezus, Ik wandel in het licht met Jezus, 

Geen duistre wolk bedekt de zon, mijn ziel is Hem gans toegewijd, 

en 'k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen, met hem verrezen tot nieuw leven, 

die de zonde in mij over won. volgt ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

Refrein Refrein 

 

Gebed  

Kort filmpje voor de kinderen  
 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 
Schriftlezing uit de NBV (door Margreet Dijkshoorn) 
2 Koningen 4: 38-41 
Het bittere gerecht 
38  Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. Toen hij een keer met de 
leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te 
zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. 39  Een van de profeten ging buiten eetbare planten 
zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een kolokwint, en plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed 
kon meedragen. Toen hij terugkwam sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot; 
ze wisten namelijk niet wat het was. 40  Het gerecht werd rondgediend, en zodra ze ervan proefden 
schreeuwden ze uit: ‘Godsman, de dood zit in de pot!’ Ze konden geen hap door hun keel krijgen. 41  Toen 
zei Elisa: ‘Breng me wat meel.’ Hij strooide wat meel in de pot en zei: ‘Schep iedereen opnieuw op. Nu 
kunnen ze ervan eten.’ En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. 
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 Lucas 19: 1-10 
1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2  Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3  Hij 

wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij 

was klein van stuk. 4  Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij 

voorbijkwam. 5  Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want 

vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6  Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich 

thuis. 7  Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om 

onderdak te vinden voor de nacht.’ 8  Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn 

bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9  Jezus zei tegen hem: 

‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10  De Mensenzoon is gekomen 

om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 

 
 
Zingen: Opwekking  407: 1,2 en 3 
 
1.  O, Heer mijn God, Refrein 
  wanneer ik in verwondering Dan zingt mijn ziel  ) 
   de wereld zie  tot U, o Heer mijn God:  )2x 
  die U hebt voortgebracht. hoe groot zijt Gij!  ) 
  Het sterrenlicht, hoe groot zijt Gij,  ) 
  het rollen van de donder,  
  heel dit heelal,   
  dat vol is van uw kracht.  
 
2.  Als ik bedenk,  3. Als Christus komt 

  hoe Jezus zonder klagen  met majesteit en luister, 

  tot in de dood   brengt Hij mij thuis, 

  gegaan is als een Lam,  hoe heerlijk zal dat zijn. 

  sta ik verbaasd,  Dan zal ik vol aanbidding 

  dat Hij mijn schuld wou dragen  voor Hem buigen 

  en aan het kruis   en zingt mijn ziel: 

  mijn zonde op zich nam.  o Heer, hoe groot zijt Gij! 

  Refrein  Refrein 

 

Overdenking 

 

Zingen: Joh de Heerbundel 17:  1 t/m 4  

1.  Als ik maar weet, dat hier mijn weg,  Refrein: 

  door U, Heer, wordt bereid  Nader tot U, nader tot U, 

  en dat die weg, hoe moeilijk ook, nader mijn Heiland tot U; 

  mij nader tot U leidt. als ik maar weet, dat alles hier, 

  mij nader brengt tot U. 

 

2.  Als ik maar weet, dat ook voor mij,  3.  Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer, 

  de Heer aan 't kruishout stierf;  vertroost mij dag aan dag; 

  en dat de Heiland ook voor mij,   dan juich ik voort, wat ook mijn lot 

  een levenskroon verwierf.  op aarde wezen mag. 

 Refrein  Refrein 

4.  Als ik maar weet, ook als op aard' 

  mij droefheid wacht of kruis; 

   dat ieder kruis mij nader brengt 

  bij 't eeuwig Vaderhuis. 

 Refrein 



3 
 

 

De kinderen komen terug 

 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte  1e Bartimëus /Sonneheerdt ( blinden en slechtzienden) 

  2e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

 

 

Zingen: NLB 864:  1, 4 en 5 (staand) 

 

 

1.  Laat ons de Heer lofzingen, 4. Daarom dan niet versagen, 5. Daarom lof zij de Here, 

  juich, al wie bij Hem hoort!  maar moedig verder gaan!  in wie ons heil bestaat, 

  Hij zal met trouw omringen  De Heer doet redding dagen,  Hem die ons toe wou keren 

  wie steunen op zijn woord.  Hij trok uw lot zich aan.  zijn liefelijk gelaat. 

  Al moet ge hier ook dragen  Wie lijdt, – God zal het merken,  Hij moge ons behoeden, 

  veel duisternis en dood,  ’t is alles Hem bekend;  elkander toegewijd, 

  gij hoeft niet te versagen,  Hij zal zijn kinderen sterken  en schenke ons al ’t goede 

  Hij redt uit alle nood.  met woord en sacrament.  nu en in eeuwigheid. 

 

 

 

Zegen 

 

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

 


