
 

 
 

Liturgie van de Protestantse Gemeente “de Magneet”           Zondag 11 februari 2018 
                                        Voorganger: Ds. Kosse Jonker 
                                              Pianist  : Suzanne Zijderveld 
                    Thema “Christus heeft onze zonden het kruishout op gedragen 
 
Welkom en mededelingen:  door Heleen Doelman 
 
De kaars wordt aangestoken:  door  Marja Buijnink 

Zingen : NLB 146c : 1 en 3   we gaan staan 

1    Alles wat adem heeft love de Here, 

 
zinge de lof van Isrels God! 

 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

 
Die lijf en ziel geschapen heeft 

 
worde geloofd door al wat leeft. 

 
Halleluja! Halleluja! 
 

 

3    Welgelukzalig is ieder te noemen, 

 
die Jakobs God als helper heeft! 

 
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 

 
die dag aan dag met Christus leeft! 

 
Wie met de Heer te rade gaat, 

 
die staat Hij bij met raad en daad. 

 
Halleluja! Halleluja! 

 

Stil gebed, votum en groet    
 
In memoriam Dirk Willem Neerhof            Eibergen 10 juli 1929 - - - Maasland  30 januari 2018  

 

Zingen : LvK  Psalm 121 : 1 en 4 

 
 

1    Ik sla mijn ogen op en zie 

 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 

 
Mijn hulp is van mijn Here, die 

 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen 

 

Gebed : voor de familie Neerhof en Dijkshoorn en om een zegen over deze dienst  

Zingen : NLB  512 : 1, 2, 3 en 4 

1    O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

 
klinkt mij uw naam in 't oor, 

 
uw naam die mij geloven doet: 

 
Gij gaat mij reddend voor; 
 

 

 

2    uw naam die onze wonden heelt 

 
en ons met manna spijst, 

 
die onze dood en zonde deelt 

 
en onze vrees verdrijft. 

 

3    Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

 
mijn koning en profeet, 

 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

 
mijn weg waarop ik treed; 

 

4    al wat ik doe, al wat ik wil, 

 
het is te zwak, te koud, 

 
maar sterk en vurig wordt de ziel 

 
wanneer zij U aanschouwt. 

 

Kinderlied: “Zie de zon, zie de maan” …..Elly en Rikkert      met beamer   
                      Kinderen gaan naar eigen dienst  
                                                                                                                        
Schriftlezing: 1 Korintiërs 11 : 23 – 26  door Suzanne van Woerden 

23Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin 
de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 24sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit 
is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25Zo nam hij na de maaltijd ook 
de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, 
telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker 
drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. 

4    De Heer zal u steeds gadeslaan, 

 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 

 
Hij zal uw komen en uw gaan, 

 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 
                         we gaan zitten 



 

 
 

1 Korintiërs 10 : 16 en 17 
16Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het 
brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? 17Omdat het één brood is zijn wij, hoewel 
met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. 

1 Petrus 2 : 22-25 
Treed dus in de voetsporen van hem 22die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen 
kwam. 23Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem 
die rechtvaardig oordeelt. 24Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat 
wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 25Eens 

dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. 
 
Zingen : Hemelhoog 523 : 3 
3. Ik geloof dat mijn Verlosser  
   door de dood is heengegaan  
   en op Pasen, God zij glorie,  
   uit het graf is opgestaan.  
   Door het brood - dit is mijn lichaam –  
   door de wijn - dit is mijn bloed –  
   geeft de Vredevorst mij vrede,  
   maakt Hij alle dingen goed. 
 

Tekstlezing: 1 Petrus 2 : 24 

Christus heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood 

voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. 

Overdenking  

Zingen:  NLB 939 : 1, 2 en 3 
 
1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
   stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
   Door golven heen, door storm en nacht, 
   leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
   Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
   verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
   Mijn vaste rots, mijn fundament, 
   U bent de grond waarop ik sta. 

2 U werd een mens, U daalde neer, 
   in onze pijn en schuld en strijd. 
   U droeg de last, verrezen Heer, 
   die ons van elke vloek bevrijdt. 
   U sloeg de zonden aan het kruis 
   en brengt ons bij de Vader thuis, 
   want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
   komen wij vrij voor God te staan. 

 
  3 Van eerste kreet tot laatste zucht, 
     leef ik in U, en U in mij.  
     Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
     niets is er dat mij van U scheidt. 
     Want U regeert, U overwint,  
     U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
     Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
     bent U het doel van mijn bestaan.                                                                    Kinderen komen terug 
 

Gebed en voorbeden. 
                                              VIERING HEILIG AVONDMAAL 

 
Zingen: Hemelhoog 521 : 1 en 2 

 

 

1 Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
   Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer 
   Hij die zonder einde, altijd wezen zal, 
   eeuwig is en machtig, heilig is de Heer. 

2 Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
   Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
   Almacht zonder weerga, liefde immermeer. 
   Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 



 

 
 

Zingen: NLB 381 : 4                                      

 

 
 

 

*  Verhef nu uw harten in de Hemel………… 

*  Het brood, dat wij breken, is…………. 

*  De beker der dankzegging, waarover wij………….. 
 

Zingen: Hemelhoog 395 : 1 en 2  

 1 Ik wil jou van harte dienen 
    en als Christus voor je zijn.  
    Bid dat ik genade vind,  
    dat jij het ook voor mij kunt zijn 
 

Lezen: Psalm 103 : 1- 5  en  8 - 11 

2 Wij zijn onderweg als pelgrims,  
  vinden bij elkaar houvast.  
  Naast elkaar als broers en zusters,  
  dragen wij elkanders last. 

 

Zingen: NLB 103c : 1 en 3 
 

1    Loof de Koning, heel mijn wezen, 

 
gij bestaat in zijn geduld, 

 
want uw leven is genezen 

 
en vergeven is uw schuld. 

 
Loof de Koning, loof de Koning, 

 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

 

3    Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

 
Hij kent onze broze kracht. 

 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

 
van de boze en zijn macht. 

 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 

 
die het licht is in de nacht. 
 

Dankgebed en lofzegging 
 
Collecte:   1ste collecte   bestemd voor plaatselijk jeugdwerk 
                    2de  collecte  bestemd voor de onkosten van deze dienst 
 
Zingen :   Hemelhoog 445 : 1 en 2    we gaan staan 

 

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   Ja in uw Naam, o HERE der heerscharen 
     Uw grote naam: IK ZAL ER VOOR U ZIJN. 

JEZUS, mijn Zekerheid, ons vast vertrouwen,          
Zoon van Gods liefde, Hoop der heerlijkheid. 
JEZUS, mijn Zekerheid, ons vast vertrouwen, 
Zoon van Gods liefde, Hoop der heerlijkheid. 

 

WEGZENDING  EN  ZEGEN                         

 Zingen:       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) 

4    Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 

 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 

 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 

 
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 

 


