
Liturgie Protestantse Gemeente “De Magneet”  
Zondag 28 januari 2018 

Spreker: Gerard Lock uit Maassluis 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

Thema: Wat is de juiste richting? 
 

Welkom en mededelingen ( Gerrit van Woerden) 

Aansteken van de kaars (Jan Peter Vooijs) 

Zingen: NLB 84:  1, 3 en 4  (staande) 

1   Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

 
het huis waar Gij uw naam en eer 

 
hebt laten wonen bij de mensen. 

 
Hoe brand ik van verlangen om 

 
te komen in uw heiligdom. 

 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 

 
dan dat het juichend U ontmoet 

 
die leven zijt en leven doet. 

 

3   Welzalig die uit uw kracht leeft, 

 
die naar uw tempel zich begeeft, 

 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

 
Zij trekken op van overal 

 
en, gaat het door het dorre dal, 

 
dan valt op hen een milde regen. 

 
Ja, in het hart van de woestijn 

 
ontspringt een heldere fontein. 

 

 
 4   

 
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 

 
tot zij Jeruzalem betreden, 

 
waar alle pelgrims binnengaan 

 
om voor Gods aangezicht te staan. 

 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

 
Verhoor mij, God van Israël, 

 
die alles leidt naar uw bestel. 

 

Stil gebed en groet (gemeente gaat zitten) 

Zingen: Hemelhoog 295: 1, 2 en 3 

1 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 
   Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer. 
   Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij? 
   Leid m’ op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij! 
 

2 O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn. 
   Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein. 
   Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam. 
   'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam. 
 

 3 Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U, 
    woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu. 
    Verbreek mijn wil, maak m' ook van hoogmoed vrij. 
    'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij. 
 

Gebed  

 

Kinderlied: “Ga je mee “ ( via de beamer) 

 

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
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Zingen: NLB 317: 2  

2   Heer, uw boodschap staat geschreven, 

 
ons ten leven, 

 
maak uw schrift het levend woord. 

 
Zie het boek van uw behagen 

 
opgeslagen; 

 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

Bijbellezingen  NBG ( Marien Boers) 

Jeremia 31: 1 t/m 8   
1 Te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal Ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn en zullen zij 

Mij tot een volk zijn. 2 Zo zegt de HERE: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn, 

Israël, op weg naar zijn rust. 3 Van verre is de HERE mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, 

daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid. 4 Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd wordt, 

jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans; 5 gij zult weer 

wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten. 6 Want de 

dag is daar, dat de wachters roepen op het gebergte van Efraïm: Komt, laat ons opgaan naar Sion, tot de 

HERE, onze God! 7 Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der volkeren, 

verkondigt, looft en zegt: de HERE heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël. 8 Zie, Ik breng hen uit het 

land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren en 

barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren.  

Jeremia 31: 21 
21 Richt u merkstenen op, zet u wegwijzers neer, zet uw hart op de heerbaan, de weg die u bent gegaan, keer 

terug, jonkvrouw Israëls, keer terug naar uw steden hier!  

Ezra 3 : 1 t/m 3   
1Toen nu de zevende maand aanbrak, terwijl de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde het volk zich als 

één man te Jeruzalem. 2 En Jesua, de zoon van Josadak, met zijn broeders, de priesters, en ook Zerubbabel, 

de zoon van Sealtiel, met zijn broeders, maakten zich op en bouwden het altaar van de God van Israël, om 

daarop brandoffers te offeren, zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. 3 Zij richtten het 

altaar op zijn fundamenten op, want vrees voor de volken der landen was over hen gekomen, en zij offerden 

daarop brandoffers voor de HERE, brandoffers voor de morgen en voor de avond.  

 
Zingen: Opwekking 687: 1, 2, 3 en 4 

1 Heer, wijs mij uw weg 
   en leid mij als een kind 
   dat heel de levensweg  
   slechts in U richting vindt.  
   Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
   troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

3 Heer, leer mij uw wil 
   aanvaarden als een kind 
   dat blindelings en stil 
   U vertrouwt, vrede vindt. 
   Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,  
   preek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 

2 Heer, leer mij uw weg, 
   die zuiver is en goed. 
   Uw woord is onderweg 
   als een lamp voor mijn voet. 
   Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
   leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
4 Heer toon mij uw plan; 
   maak door uw Geest bekend 
   hoe ik U dienen kan 
   en waarheen U mij zendt. 
   Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
   toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
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Overdenking: “Wat is de juiste richting?” 

 

Zingen: LvdK Psalm 118: 1, 7 en 8 

1   Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 

 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 

 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
Dit zij het lied der priesterkoren; 

 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 

 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

7   Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 

 
de poorten der gerechtigheid. 

 
Laat mij de voorhof binnentreden 

 
en loven 's Heren majesteit. 

 
Dit is de poort, de poort des Heren, 

 
Gods knechten zullen binnengaan. 

 
God van mijn heil, U wil ik eren, 

 
nu ik uw antwoord heb verstaan. 

 

 

 8  De steen, die door de tempelbouwers 
     veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
     werd tot verbazing der beschouwers 
     ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
     Dit werk is door Gods alvermogen, 
     door 's Heren hand alleen geschied. 
     Het is een wonder in onz' ogen. 
     Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
De kinderen komen terug 

Voorbeden en dankgebed 

Collecte  1e Protestants Interkerkelijk Thuisfront 

  2e Inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

 

Zingen: LvdK  392: 1, 3 en 5  (staande) 

 

1   Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 
3   U heb ik nodig, uw genade is 

 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 

 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 
5   Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 

 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 

 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

              

Zegen 

 

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