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

Zondag 8 januari 2017 in het Lentiz College 

Spreker: Hans Paauwe 

Pianist: Suzanne Zijderveld  

m.m.v. violiste Svetlana Pilipenko/ pianist Tim Krakers 

Thema: Hoop doet leven, wanhoop doet sterven 

 

“Pavane” van Gabriel Fauré (viool/piano) 

Welkom en mededelingen (Heleen Doelman) 

Aansteken van de kaars (Leen van Berkel) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 654: 1, 5 en 6 (staand) 

 

1. Zing nu de Heer, stem allen in 5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 

  met ons die God lofzingen,  Gij opgang uit den hoge, 

  want Hij deed ons van het begin  die onze ziel hebt vrijgekocht, 

  verrukkelijke dingen.  dat zij U dienen moge, – 

  Hij heeft het menselijk geslacht  Gij herder die ’t verlorene zoekt, 

  in ’t licht geroepen en bedacht  de hemel heeft ons niet vervloekt: 

  met louter zegeningen.  God is om ons bewogen. 

6. Zing dan de Heer, stem allen in 

  met ons die God lof geven: 

  Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

  hoeveel wij ook misdreven. 

  Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 

  van zijn genadig aangezicht. 

  In Christus is ons leven! 

 

Stil moment en gebed om de Heilige Geest en opening van Gods Woord 

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen: Hemelhoog 667 

1. Wees stil voor het aangezicht van God 2. Wees stil, want de heerlijkheid van God 

  want heilig is de Heer.  Omgeeft ons in dit uur. 

  Aanbid Hem met eerbied en ontzag  Wij staan nu op heilige grond, 

  en kniel nu voor Hem neer;  waar Hij verschijnt met vuur; 

 die zelf geen zonde kent  een eeuwigdurend licht 

  en ons genade schenkt.  Straalt van zijn aangezicht. 

  Wees stil voor het aangezicht van God  Wees stil, want de heerlijkheid van God 

 want heilig is de Heer.  Omgeeft ons in dit uur. 

3. Wees stil, want de kracht van onze God 

  daalt neer op dit moment; 

  de kracht van de God die vergeeft 

  en ons genezing brengt. 

  Niets is onmogelijk  

  voor wie gelooft in Hem. 

  Wees stil, want de kracht van onze God 

  daalt neer op dit moment. 
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Kinderlied zingen: “God kent jou” vanaf het begin (via beamer) 

Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 
 
Schriftlezingen: (NBV) (Diana de Jong) 
Jesaja 42: 1-7 
1  Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,  
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,  
ik heb hem met mijn geest vervuld.  
Hij zal alle volken het recht doen kennen.  
 
2  Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,  
hij roept niet luidkeels in het openbaar;  
 
3  het geknakte riet breekt hij niet af,  
de kwijnende vlam zal hij niet doven.  
Het recht zal hij zuiver doen kennen.  
 
4  Ongebroken en vol vuur  
zal hij het recht op aarde vestigen;  
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.  
 
 

5  Dit zegt God, de HEER,  
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,  
die de aarde heeft uitgehamerd  
met alles wat zij voortbrengt,  
die de mensen op aarde levensadem geeft,  
en levensgeest aan allen die daar verkeren:  
 
6  In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou 

geroepen.  
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,  
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de 

mensen  
en maak je tot een licht voor alle volken,  
 
7  om blinden de ogen te openen,  
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,  
wie in het duister zitten uit de gevangenis.  

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 146a: 1, 4 en 6 

1. Laat ons nu vrolijk zingen! 4. Hij is de Heer, de trouwe, 

  Kom, heft uw liederen aan  die niemand onrecht doet. 

  voor Hem, wie alle dingen  Wie maar aan Hem zich houden, 

  altijd ten dienste staan.  die geeft Hij alle goed. 

  Ik wil de Heer daarboven  Moet iemand onrecht lijden, 

  lofprijzen hier op aard,  de Heer staat aan zijn kant. 

  ja, Hem van harte loven,  Hij doet te allen tijde 

  die veilig mij bewaart.  aan elk zijn woord gestand. 

6. Hij is het licht der blinden, 

der zwakken steun en staf. 

Die zich in rouw bevinden, 

neemt Hij de droefheid af. 

Maar allen die Hem haten, 

hun wegen maakt Hij krom; 

wat zij in trots bezaten, 

keert Hij in gramschap om. 

 

Overdenking 

 
“Adagietto” van Mahler 5e symphonie  (viool/piano) 
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Zingen: Liedboek voor de kerken 170: 1, 2 en 6 

 

1. Meester, men zoekt U wijd en zijd, 2. Arts aller zielen, 't is genoeg, 

  komend langs velerlei wegen.  als Gij ons neemt in uw hoede. 

 Oud'ren gaan rustig welbereid  Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 

 jongeren aarz'lend U tegen.  laat ons niet hoop’loos verbloeden. 

 Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,  Spreek slechts één woord, één woord met macht, 

 eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,  dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

 hunkerend naar uwe zegen.  Spreek, dan keert alles ten goede. 

6. Koning, verheugd geloven wij 

wat uw getuigen verkonden: 

slechts onder uwe heerschappij 

heeft ons hart vrede gevonden. 

Daarom zoekt U elk mensenkind; 

zoek, Herder, mij, opdat ik vind; 

anders zo ga ik te gronde.  

Gebeden 
 
 
Collecte  1e inzameling is voor de dekking van de onkosten 

  2e inzameling is voor voor Bartimeüs/Sonneheerdt (blinden en slechtzienden) 

Tijdens de collecte “Ik zal er zijn” van Sela via de beamer 

 
 
Zingen: Hemelhoog 686  (staande) 

 

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland  2. Laat mij zijn een Godsgetuige 
  door dit leven aan uw hand.  sprekend van U meer en meer. 
  Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  Leid mij steeds door uwe liefde, 
  wees mijn Gids in ’t barre land.  Groeiend naar uw beeld, o Heer. 
  Gij mijn sterkte, Gij mijn leider,  Brood des levens, brood des hemels, 
  vul mij met uw Geest steeds meer.  voed mij dat ik groei naar U. 
  Vul mij met uw Geest steeds meer.  Voed mij dat ik groei naar U. 
 
 
3. Laat door mij uw levend water  Gij mijn sterkte, Gij mijn leider, 
  vloeien als een klare stroom.  vul mij met uw Geest steeds meer. 
  O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later  Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 dat uw Geest over allen koom’.   
  Machtig Heiland, mijn Verlosser,  Brood des levens, brood des hemels, 
  kom, Heer Jezus, in uw kracht.  voed mij dat ik groei naar U. 
  Kom, Heer Jezus, in uw kracht.  Voed mij dat ik groei naar U 
     
    Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
    kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
    Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 
 
Zegen 

gemeente antwoord met: Amen 


