
 
 
 

Liturgie Protestantse Gemeente “De Magneet”  
Zondag 25 februari 2018 

Spreker: Hans Paauwe uit De Lier 
Pianist: Ruben Paauwe 

 
Thema: Ontmoeting met de Heer 

 
Welkom en mededelingen (Cees Poot) 

Aansteken van de kaars (Bep Doelman) 

Zingen: Nieuw Liedboek 405:  1, 3 en 4 (staand) 

 

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

  vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.  geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

  Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
  Drievuldig God, die één in wezen zijt.  één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
  hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
  Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
  Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
 
Openingsgebed 
(gemeente gaat zitten) 
 
Zingen : Nieuw Liedboek 150  1 en 2 
 
1. Loof God, loof Hem overal. 2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
  Loof de Koning van ’t heelal  harp en fluit, verheerlijk Hem! 
  om zijn wonderbare macht,  Citer, cimbel, tamboerijn, 
  om de heerlijkheid en kracht  laat uw maat de maatslag zijn 
  van zijn naam en eeuwig wezen.  van Gods ongemeten wezen, 
  Loof de daden, groot en goed,  opdat zinge al wat leeft, 
  die Hij triomferend doet.  juiche al wat adem heeft 
  Hem zij eer, Hij zij geprezen.  tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
 
Zingen kinderlied : Evangelisch Liedboek 398   
  
1. Handen heb je om te geven Refrein: 

  van je eigen overvloed, Open je oren om te horen, 

  en een hart om te vergeven, open je hart voor iedereen. 

 wat een ander jou misdoet.  

 

2. Ogen heb je om te zoeken 3. Schouders heb je om te dragen 

  naar wat mensen nog ontbreekt,  zorg en pijn van alleman, 

 en een hart om uit te zeggen,  en een hart om te aanvaarden, 

 wat een ander moed inspreekt.  wat een ander beter kan. 

  Refrein  Refrein 

 

 

 



 

 

4. Voeten heb je om te lopen 5. Oren heb je om te horen, 

  naar een mens die eenzaam is,  naar een mens die vrede is, 

 en een hart om waar te maken,  en een hart om te geloven, 

 dat geen mens een eiland is.  in zijn God die liefde is. 

 Refrein  Refrein 

 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 
Schriftlezingen uit de NBV (door Margreet Dijkshoorn) 
 
1 Koningen 19: 9-18 
9  Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.  
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10  Elia antwoordde: ‘Ik heb 
me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten 
hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben 
als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11  ‘Kom naar buiten, ‘zei de 
HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, 
krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de 
HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER 
bevond zich niet in die aardbeving. 12  Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in 
dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13  Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn 
mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een 
stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14  Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet 
voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast 
zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven, en nu 
hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15  De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de 
woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16  Jehu, de zoon 
van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel–Mechola, moet je tot 
je eigen opvolger zalven. 17  Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En 
wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18  Ik zal in Israël niet meer dan 
zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet 
hebben gekust.’ 
 
Marcus 9: 2-10 
Een stem uit de hemel 
2  Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze 
helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3  zijn kleren gingen helder wit 
glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4  Toen verscheen 
Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5  Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 
‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor 
Elia.’ 6  Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7  Toen viel de 
schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar 
hem!’ 8  Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. 9  
Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien 
voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10  Ze namen zijn woorden ter harte, maar 
vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. 
 

Vertonen fragment uit “de Verandering” aflevering van 20 jan. 2018 “Samira” 
 (van minuut 15.55 tot 17.22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Zingen: Hemel Hoog 479: 1, 2, 3 en 4 (staande als geloofsbelijdenis) 
 
1. Heer, U bent mijn leven 2. Ik geloof in Jezus 
  de grond waarop ik sta.  geboren uit de maagd, 
  Heer, U bent mijn weg   eeuwige Zoon van God, 
  de waarheid die mij leidt  die mens werd zoals wij. 
  U woord is het pad   U die stierf uit liefde, 
  de weg waarop ik ga,   leeft nu onder ons 
  Zolang U mijn adem geeft,   en met God de Vader 
  zolang als ik besta.  en verenigt met uw volk. 
  Ik zou niet meer vrezen,   Tot de dag gekomen is 
  want U bent bij mij.  van uw wederkomst 
  Heer, ik bid U, blijf mij nabij.  dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
3. Heer, U bent mijn kracht, 4. Vader van het leven, 
  de rots waarop ik bouw.  ik geloof in U. 
  Heer, U bent mijn waarheid,   Jezus de Verlosser, 
  de vrede van mijn hart.  wij hopen steeds op U. 
  En niets in dit leven   Kom hier in ons midden, 
  zal ons scheiden Heer.  Geest van liefd’ en kracht. 
  Zo weet ik mij veilig,   U die via duizend wegen 
  want uw hand laat mij nooit los.  ons hier samen bracht. 
  Van wat ik misdaan heb,   En op duizend wegen, 
  heeft U mij bevrijd.  zendt U ons weer uit, 
  En in uw vergeving leef ik nu.  Om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Overdenking 
 
Zingen: Opwekking 770: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
  Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
  Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
  Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
     refrein:’Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
                 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
                 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
                 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 4. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
  Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  Niets kan mij scheiden van Jezus mijn Heer: 
  dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.  Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

    refrein 

 

De kinderen komen terug 

 

Danken en bidden 

Collecte  1e Stichting Gered Gereedschap 

  2e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zingen: Opwekking 334  (staand) 

 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,.  
 Waar U bent zal de nacht verdwijnen.  

Jezus licht van de wereld,   
vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid  
bevrijd ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
   

    Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
             Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
             Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. 

                  Spreek, Heer uw woord, dat het licht overwint. 
 
 
2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  3. Staan wij oog in oog met U Heer. 
 Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  Daalt uw stralende licht op ons neer. 
 Door het bloed mag ik U toebehoren.   Zichtbaar, tastbaar,wordt U in ons leven. 
 Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.      U volmaakt wie volkomen zich geven. 
 Schijn in mij, schijn door mij.  Schijn in mij,schijn door mij. 
 Refrein Refrein 

Zegen 

 

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


