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

Zondag 29 januari 2017 in het Lentiz College  

Spreker: Aat Hoorn uit Maassluis 

Pianist: Suzanne Zijderveld  

 

Thema: Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht”  

(uit spreuken 3 vers 5) 

Welkom en mededelingen (Gerard Leijsen) 

Aansteken van de kaars (Louise van der Drift) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 62: 1 en 4 (staand) 

 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 

  van Hem verwacht ik altijd weer  Hij immers schenkt u altijd weer 

  mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.  zijn heil, op Hem toch kunt gij bouwen, 

  Ik wandel niet, want Hij staat vast:  Wankel dan niet, want Hij staat vast 

  mijn toevlucht, als het water wast,  Hij is, ook als het onheil wast, 

  mijn rots, mijn enige vertrouwen  uw rots, uw enige vertrouwen. 

 

 

Stil gebed en groet 

(gemeente gaat zitten) 

 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 320: 1, 2, 3, en 4 

1. Wie oren om te horen heeft,  2. Bemin de Heer ten allen tijd. 

  hore naar de wet die God hem geeft,  Dien Hem met alles wat gij zijt. 

  Gij zult geen vreemde goden  Aanbid Hem in uw daden. 

  maar mij alleen belijden voortaan.  Dit is het eerste en grote gebod, 

  Hoor Israël, mijn geboden.  de wil van God, uw Vader. 

 

3. Bied uw naaste de helpende hand 4. De macht der liefde is zo groot, 

  Spijzig de armen in uw land,  geen water blust haar vuren uit, 

  een woning wilt hen geven.  wanneer zij is ontstoken. 

  Het tweede gebod is het eerste gelijk;  Nu wil ontbranden aan liefdeswoord, 

  doet dit en gij zult leven.  God heeft het tot ons gesproken. 

 

Kindermoment (door Ton Molenaar) 

 

Kinderlied zingen: Opwekking 42 

'k Stel mijn vertrouwen  

op de Heer, mijn God. 

want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij. 

'k Zie naar Hem op en 'k weet:  

Hij is mij steeds nabij.  
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Gebed om de opening van het woord 
 
 
Zingen: Opwekking 425 (2x) 
 
Er is geen grens aan de liefde van Jezus. 
Zijn gunstbewijzen houden nooit op.  
Zij zijn nieuw elke morgen, nieuw elke morgen.  
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God. 
Groot is uw trouw, o Heer. 
 
 
 
Schriftlezingen: (NBV) (Toos Renzen) 
Genesis 26: 18 - 22 
18  De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na 
Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaak weer open, en hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader 
ze had gegeven. 19  Ook Isaaks knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met 
helder water aan. 20  Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. ‘Dat water is van ons, 
‘zeiden ze. Omdat hij daarover onenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek. 21  Toen 
groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie; hij noemde hem daarom Sitna. 22  Daarna 
trok hij verder, en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem Rechobot, 
‘want, ‘zei hij, ‘nu heeft de HEER ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden.’ 
 
 
Johannes 5: 1 – 11 
1  Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2  In Jeruzalem is bij de Schaapspoort 
een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. 3  Daar lag een groot aantal zieken, 
blinden, kreupelen en misvormden. 4  5  Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6  Jezus 
zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ 7  De zieke 
antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, 
maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ 8  Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9  En 
meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10  De Joden 
zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te 
dragen!’ 11  Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en 
loop.”’ 
 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 125: 1 en 2 

1. Wie op de Here God vertrouwen 2. Hoog is Jeruzalem omgeven 

  staan als de Sion vast.  door bergen sterk en steil, – 

  Hoe hoog het onheil wast,  een stad van vrede en heil. 

  zij wankelen niet die op Hem bouwen.  Zo is de Here heel hun leven 

  Zij zullen als de berg des Heren  rondom hen die zijn woord bewaarden, 

  de tijd trotseren.  zijn volk op aarde. 

 

Prediking 
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Zingen: Johannes de Heer 33: 1, 2 en 3 

1. Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam.   
  die hemel en aarde verenigt tezaam.   
  Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,   
  Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.   
  Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?   
  Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!   
 
2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
  want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
   zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
  genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. 
  Kent gij, kent gij, die Jezus nog niet?   
  Die, om ons te redden, de hemel verliet!   
 
3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof, 
  en d’engelen zingen voortdurend zijn lof. 
  O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan, 
  dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:  
  Jezus, Jezus, uw Naam zij d’eer, 
  want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 
 
 
 
Collecte  1e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

  2e inzameling is voor de Plaatselijke Diaconie 

 

 
Zingen: Evangelische liedbundel 170: 1 en 2  (staande) 

 

  Refrein: 

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Groot is uw trouw, o Heer, 

  Er is geen schaduw van omkeer bij U. groot is uw trouw, o Heer, 

  Ben ik ontrouw,  iedere morgen aan mij weer betoond. 

  Gij blijft immer dezelfde Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

  die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

 kracht voor vandaag,  

 blijde hoop voor de toekomst. 

 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 Refrein 

 
 
Zegen 

 


