
Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet' 
Zondag 12 februari 2017 

Spreker: Wim Hoogendijk uit Amersfoort 
Pianist: Hans Cok 

 
Thema: Genade in de woestijn 

 
 
Welkom en mededelingen (door Cees Poot) 
 
Aansteken van de kaars (door Dieke de Jong) 
 
We gaan staan 
Zingen: Nieuwe Liedboek 33: 2, 7 en 8  
 
2 Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde / overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Hemelen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 

7  Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt.                          
Koninklijk van gaven wil de Here laven         
wie ontbering lijdt. 

 
8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
Stil gebed en groet 
 
Korte zangdienst (voelt u zich vrij om hierbij te blijven staan of te gaan zitten) 
Zingen:   
NLB 381: 1 en 6  
 
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

6 U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

 
Hemelhoog 297  
 
1 Genade zo groot, 
aan mij die het niet verdient, 
liet Christus zijn liefde zien, 
want Hij kocht mij vrij. 
 

Refrein: 
En al wat ik heb,  
leg ik voor Hem neer, 
mijn Verlosser en Heer, 
die mij liefheeft. 
 

2 Genade zo groot, 
de schuld die ik voor Hem leg, 
wast Hij geduldig weg; 
zijn bloed reinigt mij. 
Refrein: En al wat….. 

3 Liefde zo groot, 
die standhield tot in de dood, 
schonk in de diepste nood 
vergeving aan mij. 
Refrein: En al Wat….. 

4 Liefde zo groot, 
wiens kracht onverslaanbaar is, 
verdrijft elke duisternis; 
nu zijn wij vrij. 
Refrein: En al wat…. 
 

 

 



Hemelhoog 470 

1 Genade en vrede zij u van de Vader; 

als u tot Hem nadert, dan nadert Hij u. 

Genade en vrede zij u van de Vader; 

als u tot Hem nadert, dan nadert Hij u. 

 

 

2 Genade en vrede zij u van de Vader; 

als u zich vernedert, rechtvaardigt Hij u. 

Genade en vrede zij u van de Vader; 

als u zich vernedert, rechtvaardigt Hij u. 

3 Genade en vrede zij u van de Vader; 

als u zich ontledigt, verzadigt Hij u. 

  Genade en vrede zij u van de Vader; 

als u zich ontledigt, verzadigt Hij u. 

 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kindermoment (door Olga Slot) 
 
Kinderlied: 'Onder boven voor en achter' (Opwekking Kids 211) via de beamer. 
 
Bijbellezing:  Genesis 16 (door Bertha Zegwaard) 
 
De geboorte van Ismaël 
161 Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. 2 ‘Luister,’ 
zei Sarai tegen Abram, ‘de HEER houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin 
slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.’ Abram stemde met haar voorstel in 3 en Sarai 
gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw; Abram woonde toen tien jaar in Kanaän. 4 Hij sliep met 
Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar 
meesteres. 5 Sarai zei tegen Abram: ‘Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk! Ik 
heb je mijn slavin ter beschikking gesteld, en nu ze weet dat ze zwanger is toont ze geen enkel respect 
meer voor mij. Laat de HEER maar beoordelen wie er in zijn recht staat: ik of jij.’ 6 Abram antwoordde: ‘Het 
is jouw slavin, doe met haar wat je goeddunkt.’ Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. 

7 Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar 
Sur ligt. 8 ‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’ vroeg hij. ‘Ik ben gevlucht 
voor Sarai, mijn meesteres,’ antwoordde ze. 9 ‘Ga naar je meesteres terug,’ zei de engel van de HEER, ‘en 
wees haar weer gehoorzaam.’ 10 En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze 
niet te tellen zullen zijn. 11 Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël 
noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. 12 Een wilde ezel van een mens 
zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’ 
 13 Toen riep zij de HEER, die tot haar had gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het zien. Want,’ zei ze, 
‘heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ 14 Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam,  
Lachai-Roï; hij ligt tussen Kades en Bered. 
15 Hagar bracht een zoon ter wereld, en Abram noemde de zoon die zij hem gebaard had Ismaël.  
16 Abram was zesentachtig jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. 
 

Overdenking 

Zingen: Hemelhoog 471 

 

Refrein: 
Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor uw troon, 
komen wij voor uw troon. 
 

Nooit konden wij zonder zonde voor U staan, 
maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
 
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan, 
maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam 
 
Refrein: Door uw genade….. 



 
Voorbeden en dankzegging 

 

Collecte. 1e collecte: voor de onkosten, 2e collecte: plaatselijk jeugdwerk 

Tijdens de collecte kijken/luisteren we naar Feest van genade van Mozaïek0318 

Meezingen mag 

 

Zingen: Hemelhoog 202 (we gaan staan) 

1 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
'Kruisig Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
2 Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: 'Het is volbracht'. 

Refrein: 

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 

3 In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is 
nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
Refrein: Ja, ik dank….. 
 
4 En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 

Refrein: Ja, ik dank….. 

Zegen  


