
Liturgie van de Prot. Gemeente “De Magneet” 
Zondag 18 februari 2018 

Spreker:   Ariane Kuijvenhoven 
                                         Pianist :   Suzanne Zijderveld 

  Thema:  “ Als kinderen andere wegen gaan” 
 
Welkom en mededelingen (Gerard Leijsen) 
 
De kaars wordt aangestoken ( Janny Dijkshoorn) 
 
Zingen: LvdK Psalm 103: 1 en 5  (staande) 
 
1   Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

 
die u geneest, die uit het graf uw leven 

 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

5   Zoals een vader liefdevol zijn armen 

 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

 
Moment van stilte, votum, groet (we gaan zitten) 
           
Zingen: LvdK Psalm 25: 2 en 3  
 
2   Here, maak mij uwe wegen 
 door uw Woord en Geest bekend; 
 leer mij, hoe die zijn gelegen 
 en waarheen G' uw treden wendt; 
 leid mij in uw rechte leer, 
 laat mij trouw uw wet betrachten, 
 want Gij zijt mijn heil o Heer, 
 'k blijf U al den dag verwachten. 
 

3   Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
 Heer, waarop ik biddend pleit: 
 milde handen, vriend'lijk' ogen 
 zijn bij U van eeuwigheid. 
 Denk toch aan de zonde niet 
 van mijn onbedachte jaren! 
 Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
 wil mij in uw goedheid sparen. 
 
 

Wetslezing Kol 3: 18- 4: 2  (Bijbel in Gewone Taal) 
Vrouwen, accepteer het gezag van je man. Gedraag je zoals een christen dat hoort te doen. Mannen, houd 
van je vrouw en behandel haar goed. 
Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles. Gedraag je zoals de Heer het wil. Vaders, wees niet te streng 
voor je kinderen, want daar worden ze onzeker van. 
Slaven, gehoorzaam je aardse meester in alles. En niet alleen als hij je ziet! Wees niet schijnheilig, maar 
gehoorzaam hem met heel je hart, uit eerbied voor Christus. Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk. Doe 
alsof je voor Christus werkt, en niet voor mensen. Want Christus is je echte meester. Als jullie je zo 
gedragen, dan zullen jullie als beloning door hem gered worden. Dat is zeker! Maar wie kwaad doet, zal 
daarvoor gestraft worden. Want God oordeelt eerlijk over alle mensen. 
Meesters, bedenk dat jullie zelf ook een meester hebben, in de hemel. Behandel je slaven daarom eerlijk, 
en geef hun waar ze recht op hebben. 
Tegen jullie allemaal zeg ik: Blijf steeds bidden, en sta altijd klaar om God te danken. 
 
Zingen: NLB 531: 3  
 
3 Christus, die door de wereld gaat, 
   verheft Zijn stem niet op de straat, 
   Hij spreekt ons hart aan, heden, 
   en wenkt ons met Zich mede. 
   En lokt ook nog zoveel ons aan, 
   tot wie zouden wij anders gaan? 
   Hij heeft en zal ons geven 
   alles, het eeuwig leven. 
 
Gebed                                                                                                                                                      



 
Zingen:  Weet je dat je een parel bent  (via de beamer)    
 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 
Schriftlezingen:  (Jopie van Woerden) 
 
Johannes 6: 22-26  (HSV)   
Het brood des levens 
22De volgende dag zag de menigte, die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje 
was dan dat ene waar Zijn discipelen in gegaan waren, en dat Jezus met Zijn discipelen niet in het 
scheepje gegaan was, maar dat Zijn discipelen alleen weggevaren waren. 
23Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden 
nadat de Heere gedankt had. 
24Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was, en ook Zijn discipelen niet, gingen zij zelf ook in de 
schepen en kwamen in Kapernaüm om Jezus te zoeken. 
25En toen zij Hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen Hem: Rabbi, wanneer 
bent U hier gekomen? 
26Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien 
hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. 
Johannes 6: 53 en 54 
53Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet 
en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 
54Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, 
 en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 
Johannes 6: 60-71 
60Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? 
61Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen:  
Neemt u hier aanstoot aan? 
62En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was? 
63De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek,  
zijn geest en zijn leven. 
64Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. (Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet 
geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.) 
65En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan,  
tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is. 
66Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. 
De belijdenis van Petrus 
67Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 
68Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan?  
U hebt woorden van eeuwig leven. 
69En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God. 
70Jezus antwoordde hun: Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is een duivel. 
71En Hij doelde op Judas Iskariot, de zoon van Simon, want die zou Hem verraden, een van de twaalf. 
 
Preek:  “Als kinderen anderen wegen gaan” 
 
Zingen: Opwekking 581  (een keer voorspelen)   
 

1 Ik wil heel dicht bij U zijn 
als een kind bij de vader op schoot. 
Ik wil heel dicht bij U zijn; 
dat is de plek waar ik hoor. 

2 Til mij op, neem mij in uw armen. 
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. 
Til mij op, ik wil U omarmen. 
Til mij op en laat mij niet meer gaan. 
 

3 Draag mij door het diepe water, 
waar ik zelf niet meer kan staan. 
In uw armen ben ik veilig, 
wanneer U mij draagt, 
als ik niet verder kan gaan. 
 

4 Ik mag heel dicht bij U zijn, 
Als een kind bij de vader op schoot. 
Ik mag heel dicht bij U zijn; 
dat is de plek waar ik hoor. 
                                                                                                                                   

5 En u tilt mij op, neemt mij in uw armen. 
En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan. 
En U tilt mij op, ik mag U omarmen. 
En U tilt mij op en laat mij niet meer gaan. ) 2x            



 
 Kinderen komen terug 
 
Gedicht: Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen  (Rie Broekman) 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte:  1e inzameling Stichting De Regenboog Maassluis     
                  2e inzameling voor de onkosten 
                
Zingen:  Opw. 377  (we gaan staan) 
 
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!. 

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom. 

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind. 

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 

 
Zegen             
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


