
 

 
 

Liturgie van de Protestantse Gemeente “de Magneet”           Zondag 21 januari 2018 
                                        Voorganger: Ariane Kuijvenhoven 
                                              Pianist:  Hans Cok 
                                               Thema: “Schuilen bij God” 
 
Welkom en mededelingen  door  Sjaan van Roon 
 
De kaars wordt aangestoken  door  Cock Dijkshoorn 

Zingen : NLB 65: 1 en 5   we gaan staan 

 

1    De stilte zingt U toe, o Here, 

 
in uw verheven oord. 

 
Wij zullen ons naar Sion keren 

 
waar Gij ons bidden hoort. 

 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

 
tot U komt al wat leeft, 

 
tot U, o redder uit ellende, 

 
die alle schuld vergeeft. 
 

 

5    Gij komt het dorre land doorschrijden 

 
met water uit uw beek 

 
en tot een rijke oogst bereiden, 

 
uw voetstap maakt het week. 

 
Gij druipt uw zegen in de voren, 

 
Gij roept het kiemend graan; 

 
zo wordt het brood voor ons geboren 

 
waar Gij zijt voorgegaan. 

Stil gebed, bemoediging en groet     we gaan zitten 

 

Zingen : NLB 1010: 1 en 2 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede 
   de wereld wil slechts strijd. 
   Al wordt het recht beleden, 
   de sterkste wint het pleit. 
   Het onrecht heerst op aarde, 
   de leugen triomfeert, 
   ontluistert elke waarde, 
   o red ons, sterke Heer 

2  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
    de aarde wacht zo lang, 
    er wordt zoveel geleden, 
    de mensen zijn zo bang, 
    de toekomst is zo duister 
    en ons geloof zo klein; 
    o Jezus Christus, luister 
    en laat ons niet alleen! 
 

Gebed  om verlichting met de Heilige Geest bij het openen van de Bijbel 

Zingen : NLB 413 : 1, 2 en 3 

 

1    Grote God, wij loven U, 

 
Heer, o sterkste aller sterken! 

 
Heel de wereld buigt voor U 

 
en bewondert Uwe werken. 

 
Die Gij waart te allen tijd, 

 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

2    Alles wat U prijzen kan, 

 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 

 
looft uw liefd' en zingt ervan. 

 
Alle eng'len, die U dienen, 

 
roepen U nooit lovensmoe: 

 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

 

3    Heer, ontferm U over ons, 

 
open uwe Vaderarmen, 

 
stort uw zegen over ons, 

 
neem ons op in uw erbarmen. 

 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

 
laat ons niet verloren gaan. 

 

2  Geef vrede, Heer, geef vrede, 

    de aarde wacht zo lang, 

    er wordt zoveel geleden, 

    de mensen zijn zo bang, 

    de toekomst is zo duister 

    en ons geloof zo klein, 

    0 Jezus Christus, luister 

    en laat ons niet alleen! 

 

Kinderlied: “Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij” via beamer    
                                                                                                                       kinderen blijven in de dienst 
 

Schriftlezing: Joël 2 : 28 – 32 (HSV)      door Kees Dijkshoorn 
 
28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, 
uw ouderen zullen dromen dromen,  uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de 
dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: 
bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de 
HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.  32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal 
aanroepen, behouden zal worden. Want op de  berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd 
heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal. 

 



 

 
 

Joël 3: 1 – 3 
1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.  Daar zal Ik met hen een 
rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.  
Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; 
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken. 

Joël 3: 9 – 12 
9 Roep dit uit onder de heidenvolken Verklaar de oorlog!  Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, 
alle strijdbare mannen! 10 Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke 
zeggen: Ik ben een held.11 Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw helden 
daarheen afdalen! 12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik 
zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! 

Joël 3: 16 - 21 
16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en 
aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. 17 Dan zult u 
weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en 
vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18  Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van  jonge wijn zullen 
druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal 
uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim  zal bevochtigen. 19 Egypte zal worden tot een woestenij, 
Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeeërs: in hun land hebben zij onschuldig 
bloed vergoten. 20 Maar Juda zal voor eeuwig blijven, Jeruzalem van generatie op generatie. 21 Ik zal hun bloed voor 
onschuldig houden, dat Ik niet voor onschuldig gehouden had.  En de HEERE zal wonen in Sion. 

 

Overdenking : Schuilen bij God 

Zingen:  Opwekking 176     2 x zingen 
 

U bent mijn schuilplaats Heer,  
U vult mijn hart steeds weer,  
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U.  
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Collecte:   1ste collecte   verzending kleding en schoolspullen naar Brazilië via Ria Zegwaard 
                    2de  collecte  bestemd voor de onkosten van deze dienst 
 

Zingen: ELB 357: 1, 4 en 5      we gaan staan 

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. 

 

4. Open nu ook onze ogen 

voor het ware vreugdelicht  

opdat wij uw naam verhogen,  

juichend voor uw aangezicht.  

Want in Christus komt Gij nader  

hem, die onder zonde zucht.  

Ieder wilt Gij zijn een Vader, 

die in Jezus tot U vlucht. 

 

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. 

 

ZEGEN                        
 

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