
 

 
 

Liturgie van de Protestantse Gemeente “de Magneet”           Zondag 4 maart 2018 
                                        Voorganger: Arnoud Drop 
                                         Pianist: Suzanne Zijderveld 
                                        Thema: “Leerling met een missie” 
 
 
Welkom en mededelingen:  door Bas den Hertog 
 
De kaars wordt aangestoken:  door Wim van Buuren 

Zingen : NLB  25: 2 en 6   we gaan staan 

 

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 
 
 

 

6    Wie heeft lust de Heer te vrezen, 

 
't allerhoogst en eeuwig goed? 

 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 

 
leren hoe hij wand'len moet. 

 
Wie het heil van Hem verwacht 

 
zal het ongestoord verwerven, 

 
en zijn zalig nageslacht 

 
zal 't gezegend aardrijk erven 

Stil gebed, votum en groet   we gaan zitten  

 
Zingen: NLB 672 : 2 en 3 
 
 

2    O Geest der eeuwigheid, 

 
gij Trooster aller tijden, 

 
deel thans uw zegen uit 

 
aan wie uw komst verbeiden. 

 
O heldere fontein, 

 
die uit Gods tempel welt, 

 
gij wordt een brede stroom 

 
die met de eeuwen zwelt. 

 

3    In 't lichaam van de Heer 

 
tot leden uitverkoren, 

 
zijn wij door uwe kracht 

 
als kind’ren nieuw geboren. 

 
Deel dan uw gaven uit, 

 
wees met uw kracht nabij. 

 
Dat ieder op zijn plaats 

 
een levend lidmaat zij. 

 
  
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest bij opening van de Bijbel  

Zingen: Hemelhoog 402     we zingen dit 2 keer 

U maakt ons één. 

U bracht ons tezamen, 

Wij eren en aanbidden U. 

U maakt ons één, U bracht ons tezamen, 

Wij eren en aanbidden U. 

 
 
 

Kindermoment: 
 

Zingen :  “Wie ben jij”  met beamer                                  
 

Refrein:          Wordt uw wil gedaan, 

                  dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

                       Wordt uw wil gedaan, 

                   dan bindt het ons saam, 

 iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 

Kinderen gaan naar eigen samenkomst 

 

 
 
 



 

 
 

 
Bijbellezing: Handelingen 6: 1 – 7  door Carola Vooijs  

Conflict binnen de gemeente en verdere groei 
1Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de 
Griekstaligen, die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse 
ondersteuning werden achtergesteld. 2Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van 
leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke 
maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. 3Kies daarom, broeders en 
zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. 
Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de 
verkondiging van het woord van God.’ 5Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een 
diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, 
Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de 
apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. 7Het woord van God vond 
steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters 
aanvaardde het geloof. 
                                                                                                                    

Overdenking : “Leerling met een missie”  

Zingen : Hemelhoog 391  met beamer (uitvoering van Sela) 
 
1 U roept ons samen als kerk van de Heer,   
   verbonden met U en elkaar.  
   Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
   eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
   Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
   waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!  
  
2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest   
   die alles gelooft en verdraagt.  
   Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
   veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
   Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
   liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  
 
   Refrein: 

   Breng ons samen, één in uw naam.  
   Ieder is welkom hier binnen te gaan.   
   Samen, één door de Geest; 
   verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  
 

3 U roept ons samen voor Woord en gebed,  
   als deel van uw kerk wereldwijd.  
   Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
   gebruiken met vreugde de maaltijd. 
   Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
   om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  Refrein 
  
   Wij belijden één geloof en één Heer;  
   zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
   Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
   Vader, maak ons één! 
   Refrein 
 

De kinderen komen terug 
 
Dankgebed en voorbeden 
                                               
Zingen:  we zingen dit lied  vanwege  “WERELDGEBEDSDAG”  melodie “de dag door uwe gunst ontvangen”  

1 Een roep, een stem in vele talen 
   klimt van de mens tot U, de Heer, 
   een bidden dat zich blijft herhalen 
   daar waar het dag wordt telkens weer. 
 

2 Gebeden stijgen allerwegen 
   in eensgezindheid wereldwijd 
   om Uw nabijheid en Uw zege 
   voor naasten in verbondenheid 

3 En over bergen en door dalen 
   gaat ook ons lied de wereld rond, 
   weerklinkt als echo vele malen, 
   een etmaal lang, van mond tot mond. 
 

4 Zo vormen wij een kring van bidden 
   om Uw genade en Uw kracht 
   voor medemensen uit ons midden, 
   dit volk, dat hulp van U verwacht. 
 



 

 
 

Marjon Vreugdenhil  vertelt iets over het project Lwengo Children 
 

Collecte:   1ste collecte   bestemd voor Lwengo Children Oeganda 
                    2de  collecte  bestemd voor de onkosten van deze dienst 
 
 

Zingen :   Hemelhoog  686: 1 en 2    we gaan staan 

 

1     Leid mij Heer, o machtig Heiland, 

 
  door dit leven aan uw hand. 

 
  Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

 
  wees mijn Gids in ’t barre land. 

 
  Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider. 

 
  vul mij met uw Geest steeds meer. 

 
  Vul mij met uw Geest steeds meer. 

 

3   Laat door mij uw levend water 

 
vloeien als een klare stroom. 

 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later  

 
dat uw Geest over allen koom’. 

 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

 
kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 

 
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
 

 

2   Laat mij zijn een Godsgetuige, 

 
sprekend van U meer en meer. 

 
Leid mij steeds door uwe liefde, 

 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 

 
Brood des Levens, brood des hemels, 

 
voed mij dat ik groei naar U. 

 
Voed mij dat ik groei naar U. 
 

              Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 

              vul mij met uw Geest steeds meer. (2x) 

               Brood des levens, Brood des hemels, 

               voed mij dat ik groei naar U. (2x) 

        

               Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

               kom, Heer Jezus in uw kracht. (2x) 

ZEGEN                         
 
 

 

 

            

 

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

 
 

 

https://www.facebook.com/328399807556582/photos/328400697556493/

