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

   Zondag 22 januari 2017  

Thema : Jezus zegt: Volg Mij…….maar hoe doe je dat eigenlijk? 

Spreekster: Lia Benschop uit Apeldoorn 

Pianobegeleiding: Suzanne Zijderveld 

  

Welkom en mededelingen (Gea van Woerden) 

Kaars aansteken (Dieke de Jong) 

Openingslied (staande) Liedboek 213:  1, 2 en 5 
 
1. Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig licht ontstoken, 
stel ons deze ochtendtijd 
Uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 

2. Laat als milde morgendauw 
Uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
 

5. Overstroom ons met uw licht 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 
 

Stil gebed 
 
Groet en bemoediging 
V.  Genade en vrede zij met ons, in de naam van Vader en  

de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
V.  Onze hulp is in de naam van die Eeuwige. 
A. Die hemel en aarde geschapen heeft. 
V. Die trouw blijft voor eeuwig. 
A. En niet loslaat wat Zijn hand aan ons begonnen is. 
 
V. Eeuwige Vader, keer U om naar ons toe 
A. Keer ons toe naar elkaar. Amen. 
 
Gebed om ontferming 
 
10 woorden 
 
 
Zingen ( canon) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Zingen kinderlied Hemelhoog 349:  1,2 en 4 
 

1. Jezus roept alle kleine kinderen.  
Jezus roept alle kleine kinderen.  

           Jezus roept alle kleine kinderen. 
           Alle kleine kinderen mogen komen. 

Eén kleine, twee kleine, drie kleine kinderen, 
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen 
zeven kleine, acht kleine , negen kleine kinderen 
Alle kleine kinderen mogen komen. 
 

2.Jezus roept alle grote mensen …. 
 
4.Jezus roept alle oude mensen…..  
 
Kinderen gaan naar hun eigen viering 
 
Gebed om opening van de schrift 
 
 
Bijbellezing  (door Tineke Vijlbrief)  
Psalm 139 : 1 – 12 
1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
2 U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. 
3 Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
4 Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. 
5 U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij. 
6 Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 
7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 
8 Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar. 
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. 
11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
12 ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 

 
Matt. 4 : 12 – 22 
Begin van Jezus’ verkondiging 
12 Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. 13 Hij liet Nazaret 
achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon 
en Naftali. 14 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15 ‘Land van Zebulon en Naftali, 
gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister:16 Het 
volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood 
werden door het licht beschenen.’ 17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei 
hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 

18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer 
Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal 
van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. 
 21 Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. 
 Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten.  
Hij riep hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zingen Liedboek 305 : 1, 2 en 3 
 

1.  Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam!  
Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht vol van licht, zie ons met ontferming aan! 

2.  Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan!  

 
3.  Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,  

           die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt. 
Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 

 
 
Overweging  
 
Zingen Opwekking 347 
 

1. Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 

 
          Jezus, Hij is Heer 
          Hij is Heer 
          Naam aller namen, naam aller namen 
 

2. Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Heil’ge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigd, 
gaat en predikt en geneest 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 
dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 
Jezus, U bent Heer 
U bent Heer 
Naam aller namen, naam aller namen. 
 

Voorbeden  
 
Inzameling van de gaven 
1e collecte:  bestemd voor de onkosten 
2e collecte:  bestemd voor Protestant Interkerkelijk Thuisfront 
 
Zingen Liedboek 425 
 
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. 

  
Zegen. 
 
 
 
 
 
 

 


