
Samenkomst van de  Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet” 

Zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaarsdag) 

Thema: ‘Met wat voor ogen kijken wij?’ 

Pianist: Hans Cok 

Spreker: Philip van den Berg 

 

Welkom & mededelingen (door Peter Bolderheij) 

Het aansteken van de kaars (door Wim van Buuren) 

 

Zingen: Gezang 1 (LvdK) 
 
1 God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

2 God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

 
3 God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden, 
in heel zijn rijk gehoord. 
 

4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 

Opening, stil gebed en groet 
 
Zingen: Opw. 334  
 
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 Heilge 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 ik wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein: 

3 Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt Uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein: 

 

Gebed om verootmoediging & leiding van de Heilige Geest 

 

Schriftlezingen: uit de Herziene Statenvertaling (door Engelien Leijsen) 

 

1: 2 Kon. 6: 8-17 (Elisa) 

Elisa’s optreden in de oorlog tegen Aram 
 
8 De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei:  
Mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. 

9 Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen: Wees op uw hoede dat u 
niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. 

10 Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd 
had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was; dat gebeurde niet een- 
of tweemaal. 

11 Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen  over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen 
hen: Kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? 

12 En een van zijn dienaren zei: Nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt 
de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. 

13 Hij zei toen: Ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden op uit kan sturen en hem kan laten halen. 
Hem werd daarop verteld: Zie, hij is in Dothan. 
14 Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. Die kwamen 's nachts en 
omsingelden de stad.15 De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op  en ging naar buiten, en zie,   
een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! 
Wat moeten wij doen? 16 Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. 
17 En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de 
knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. 



2: Num. 22: 22-31 (Bileam) 
22 De toorn van God ontbrandde echter, omdat hij op weg ging, en een engel van de HEERE ging hem in 
de weg staan als zijn tegenstander. Bileam reed op zijn ezelin, en twee van zijn knechten waren bij hem. 
23 Toen de ezelin de engel van de HEERE op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in zijn hand, 
week de ezelin van de weg af en ging het veld in. Toen sloeg Bileam de ezelin om haar weer naar de weg 
terug te drijven. 24 Maar de engel van de HEERE ging nu op een nauw pad tussen de wijngaarden 
staan, met een muur aan de ene en een muur aan de andere kant. 
25 Toen de ezelin de engel van de HEERE zag, drukte ze zich tegen de muur aan en drukte Bileams voet 
tegen de muur; daarom ging hij door met haar te slaan. 
26 De engel van de HEERE ging nog verder en ging op een nauwe plaats staan, waar geen weg was om 
naar rechts of links af te wijken. 27 Toen de ezelin de engel van de HEERE zag, ging ze liggen, onder 
Bileam. Toen ontstak Bileam in woede en hij sloeg de ezelin met een stok. 
28 Toen opende de HEERE de mond van de ezelin en ze zei tegen Bileam: Wat heb ik u misdaan, dat u mij 
nu driemaal geslagen hebt? 29 Toen zei Bileam tegen de ezelin: Omdat jij de spot met me drijft. Had ik 
maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik je nu doden! 30 De ezelin zei tegen Bileam: Ben ik niet uw ezelin, 
waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd, tot op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? 
Hij zei: Nee! 31 Toen ontsloot de HEERE de ogen van Bileam, zodat hij de engel van de HEERE zag staan 
op de weg, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En hij knielde en boog zich neer met zijn gezicht ter 
aarde. 
 
 
3: Efeze 6: 11-13  De geestelijke wapenrusting 

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen 
van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de 
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het 
kwaad,  en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 
 
Kinderlied: Opwekking voor kinderen 241 ‘Van A tot Z’ (via de beamer) 

 

Zingen: Nieuw Liedboek 314: 1, 2 en 3 

 
1  Here Jezus, om Uw woord, 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort, 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, 
hart en ziel en heel ons leven. 
 

2 Ons gevoel en ons verstand, 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten, 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

3 O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen. 

Overdenking 

 

Luisterlied (beamer): ‘Leef in Mij’ (Matthijn Buwalda)  

 

Voorbeden & dankzegging 

 

Collecte: 1e voor dekking onkosten, 2e voor Kinderen in de knel 

 

Zingen: Opw. 126  

 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 
 
Zegen     

 
 
 



 


