
Liturgie Protestantse Gemeente van bijzondere aard ‘De Magneet’ Maasland 

Officiële startdienst en bevestiging kerkenraad 

Voorganger : Ds E. van Rooijen uit Bleiswijk 

Pianobegeleiding: Hans Cok 

Thema:'Twee aan twee' 

 
Welkom en mededelingen door Peter Bolderheij 

Aansteken van de kaars door Janny Dijkshoorn 
 
Aanvangslied:  LvdK gez. 303: 1 en 2  ( staand) 
 
1   De ware kerk des Heren, 

 
in Hem alleen gegrond, 

 
geschapen Hem ter ere, 

 
de bruid van zijn verbond, 

 
dankt aan zijn dood het leven. 

 
Hij is haar Bruidegom. 

 
Want God, zo staat geschreven, 

 
zag naar zijn dienstmaagd om. 

 

2   Door God bijeen vergaderd, 

 
één volk dat Hem behoort, 

 
als kindren van één Vader; 

 
één doop, één Geest, één woord. 

 
Zo offert allerwege 

 
de kerk U lof en prijs. 

 
Eén naam is aller zegen, 

 
één brood is aller spijs. 

 

 
 
Stil gebed votum en groet 
( we gaan zitten) 
 
Zingen: NLB  25: 2 en 4  
 
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. 

4  God is goed, Hij is waarachtig 
    en gaat zijn getrouwen voor, 
    brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
    zondaars in het rechte spoor. 
    Hij zal leiden 't zacht gemoed 
    in het  effen recht des Heren: 
    wie Hem need'rig valt te voet, 
    zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Wetslezing 
 
Zingen: Opwekking 427  
 
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
 

Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid 

Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
 

 
 
Gebed 
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kindermoment /kinderlied (Vijf broden en twee vissen via de beamer) 
hierna mogen de kinderen naar hun eigen samenkomst 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezingen: (Herz. st. Vert.) door Tineke Vijlbrief 
 
Markus 6: 7-13   De uitzending van de twaalf 
7En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine 
geesten. 
8En Hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg dan alleen een staf: geen reiszak, geen 
brood, geen geld in de gordel; 
9maar dat zij wel sandalen zouden aanbinden en niet met twee stel onderkleren gekleed zouden zijn. 
10En Hij zei tegen hen: Waar u een huis zult binnengaan, blijf daar totdat u uit die plaats vertrekt. 
11En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar weggaat, het stof 
af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg Ik u: Het zal voor Sodom of Gomorra 
verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. 
12En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren. 
13En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. 
 
Markus 6: 30-31  De wonderbare spijziging 
30En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij 
onderwezen hadden. 
31En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er 
velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. 
 
Zingen: NLB   912: 1 en 5   
 
1   Neem mijn leven, laat het, Heer, 

 
toegewijd zijn aan uw eer. 

 
Maak mijn uren en mijn tijd 

 
tot uw lof en dienst bereid. 

 

5   Neem mijn wil en maak hem vrij, 

 
dat hij U geheiligd zij. 

 
Maak mijn hart tot uwe troon, 

 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 

 

 
Preek 
 
Zingen: NLB  86: 4 en 5  
 
4   Leer mij naar uw wil te hand'len, 

 
laat mij in uw waarheid wand'len. 

 
Voeg geheel mijn hart tezaam 

 
tot de vrees van uwen naam. 

 
Heer mijn God, ik zal U loven, 

 
heffen 't ganse hart naar boven. 

 
Ja, uw naam en majesteit 

 
loof ik tot in eeuwigheid. 

 

5   Gij zijt groot en zeer verheven, 

 
Gij doet wondren aan ons leven. 

 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 

 
goedertieren om ons heen. 

 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 

 
mij weer tot het licht doen komen 

 
uit de diepten van de dood. 

 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 

 
 
                                                                                                                                                                     
Kinderen komen terug 
korte terugblik kindersamenkomst 
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Bevestiging 
De volgende mensen zullen ( in alfabetische volgorde) toetreden tot de kerkenraad: 
Peter Bolderheij : ouderling-voorzitter 
Etienne Bonte : diaken  
Nico Buijnink : diaken 
Janny Dijkshoorn : commissie van beheer 
Heleen Doelman : jeugdouderling 
Peet van Driel : commissie van beheer 
Bas den Hertog : diaken ( legt belofte af) 
Ariane Kuijvenhoven : ouderling- kerkelijk werker 
Gerard Leijsen : ouderling – scriba 
Cees Poot : pastoraal ouderling 
Jaap Strijbis : pastoraal ouderling 
Gea van Woerden : ouderling  2e scriba 
Gerrit van Woerden : pastoraal ouderling 
 

 
 
uitleg van de ambten (naar aanleiding van het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers) 
bevestiging:     - stellen van de bevestigingsvragen 
                          - persoonlijke beantwoording en zegenteksten 
                          - vraag aan de gemeente en collectief antwoord ( gemeente gaat staan) 
 
Zingen: Hemelhoog 410: 2,1 en 4  
 
2  De Heer zegene u, de Heer zegene u 
    Hij, die de hemel en aarde gemaakt heeft 
    zegene u. 
 
1  Zegen ons Heer, zegen ons Heer 
    U, die de hemel en aarde gemaakt heeft 
    zegen ons Heer. 
 
4  Dank U Heer, dank U Heer.  
    U, die hemel en aarde gemaakt heeft,  
    dank U Heer. 
 
Opwekking 678/ Hemelhoog 420: 1.2.3 en 4 (gezongen door de nieuwe kerkenraad) 
 
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. 
 

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. 

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, 
  spreek door uw Woord en 
  Geest mijn hart en leven aan. 
 
                                                                                                                      

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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Geloofsbelijdenis  
 
 
Gebed 
 
 
Collecte 1e ZOA 
               2e onkosten 
 
(tijdens de collecte ziet u een filmpje via de beamer van Debora v.d. Berg met een zegenlied) 

De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan 

Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 

  Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
  met kracht zal Hij naast ons staan, 
  door vrede en hoop ons verblijden, 
  zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
  Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,      ) 
  Hij zal er zijn en met ons gaan.              )  2x 
 
Zingen: NLB 416: 1, 2 en 3  

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   jou nabij op al je wegen 
   met zijn raad en troost en zegen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
    bij gevaar, in bange tijden, 
    over jou zijn vleugels spreiden. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
    in zijn liefde je bewaren, 
    in de dood je leven sparen. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
ZEGEN        

 

Na de dienst:                                   

Na de zegen is er gelegenheid om kerkenraad en gemeente toe te spreken. 
Na de toespraken is er gelegenheid de nieuwe kerkenraad de hand te drukken. 
 

                                

Na afloop kunt u voor een persoonlijk gebed terecht bij het gebedsteam  

  
  
   
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            
 


