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Liturgie Protestantse Gemeente “De Magneet”  
Zondag 18 maart 2018 

Voorganger: ds. Lennart van Berkel (Spijkenisse) 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

 
Thema: Nieuw leven 

 
Welkom en mededelingen (Janny Dijkshoorn) 

Aansteken van de kaars (Louisa van der Drift) 

Zingen: Nieuw Liedboek 43:  3 en 4 (staand) 

 

3. O Here God, kom mij bevrijden, 4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
zend mij uw waarheid en uw licht  tot U, o bron van zaligheid. 
die naar uw heil'ge berg mij leiden,  Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
waar Gij mij woning wilt bereiden.  en dankbaar ruisen alle snaren 
Geef dat ik door U opgericht  voor U die al mijn vreugde zijt 
kom voor uw aangezicht.  en eindloos mij verblijdt. 

 
 
Stilgebed 
 
Bemoediging en groet  

(gemeente gaat zitten)  

 

Zingen: Nieuw Liedboek 43: 5 

 

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 

  mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 

  Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 

  Hij doet weldra de morgen dagen. 

  Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 

  mijn redder is de Heer. 

 
VOORBEREIDING 
 

Kyriëgebed  

 
Zingen: Wij gaan op reis langs de weg van verlangen 
  
Refrein: Blijf niet te lang in het land van verloren. 

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  Denk toch goed na en word wie je bent. 

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  Want uit Gods liefde wordt ieder geboren. 

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  Hij is de Vader, een God die ons kent. 

Ga met ons mee langs de beelden van hoop. Refrein  

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de Heilige Geest 
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Kindermoment 

 

Kinderlied: Als je veel van iemand houdt van Elly en Rikkert  (Met de Beamer) 

 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 
 
Schriftlezing Jeremia 31: 31-34 (door Leen van Berkel) 
31De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw 
verbond sluit, 32een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit 
Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 
33Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in 
hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34Men zal elkaar 
niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot 
klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze 
hebben misdaan. 
 
 
 
Zingen: Nieuw Liedboek 316: 1, 3 en 4 
 
1. Het woord dat u ten leven riep 3. Het is ook in de hemel niet, 
  is niet te hoog, is niet te diep  hoe vaak gij ook naar boven ziet 
  voor mensen die ’t zo traag beamen.  en droomt van bovenaardse streken. 
  Het is een teken in uw hand,  Wat gij ook in de sterren leest, 
  een licht dat in uw ogen brandt.  alleen de Geest beroert de geest, 
  Het roept u dag aan dag bij name.  alleen het woord kan ’t hart toespreken. 
 
4. Het woord van liefde, vrede en recht 
  is in uw eigen mond gelegd, 
  is in uw eigen hart geschreven. 
  Rondom u klinkt de stem van God: 
  vrijspraak, vertroosting en gebod, 
  vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 
 
Schriftlezing Johannes 12: 20-33 (door Leen van Berkel) 
20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21Zij gingen naar Filippus 
uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen Andreas 
zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit 
wordt verheven. 24Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in 
deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik 
ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. 
27Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor 
ben ik juist gekomen. 28Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik 
heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29De mensen die daar stonden en dit 
hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem 
gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. 31Nu wordt het oordeel 
over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32Wanneer ik van de 
aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 33Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij 
zou sterven.  
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Zingen: Nieuw Liedboek 346: 1en2, 5en6 en 9en10 
 
1. Roept God een mens tot leven, 5. Met Hem in geest en water 9.  Wie weerloos in de aarde 
  wie weet waarom en hoe,  tot zoon van God gewijd,  als graan gestorven is, 
  hij moet zichzelf prijsgeven,   zijn wij met Hem begraven,  wordt tot het brood verzameld 
  hij leeft ten dode toe.  verrezen voor altijd.  dat aller leeftocht is. 
2.  Gods woord roept door de tijden 6. Gestorven voor de zonde, 10. O Heer, Gij zult ons breken 
  zijn volk en grijpt het aan.  in Jezus’ bloed vereend  en geven aan elkaar. 
  Hij doet het uitgeleide  en met elkaar verbonden,  Uw tafel is het teken, 
  het moet de zee ingaan.    levend voor God alleen.  uw vrijmacht maakt het waar. 
 
 
 
Overdenking  

Meditatieve stilte 

 
Zingen: Nieuw Liedboek 625: 1, 2 en 3 
 
1. Groen ontluikt de aarde 2. Onder steen bedolven 3. Zaad van God, verloren 

uit het slapend graan,  lijkt de liefde Gods.  in de harde steen 
nu de zon de zaden   Rest haar niets dan rusten  en ons hart, in doornen 
roept om op te staan.  in de harde rots?  vruchteloos alleen – 
Liefde staat op,   Diep in het graf  heen is de nacht, 
wordt wakker uit de dood.  is Hij de weg gegaan  de derde dag breekt aan. 
Liefde draagt, als koren  van het zaad dat stervend  Liefde staat te wuiven 
halmen, vol en groot.  nieuw ontkiemt tot graan.  als het groene graan. 

 
 

De kinderen komen terug 

 

Dankgebed en Voorbeden  

Stilte 

Onzevader 

 

Collecte  1e inzameling is voor de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) 

  2e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

 

 
Zingen: Nieuw Liedboek 425: (staand) 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Wegzending en Zegen 

 

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


