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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet”  
Zondag 19 februari 2017 in het Lentiz College  

Spreker: Ariane Kuijvenhoven 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

Violiste: Svetlana Philipenko 
Thema: Vernieuw je denken 

 

Welkom en mededelingen (Bas den Hertog) 

Aansteken van de kaars (Bram van der Drift) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek Psalm 139: 1, 7 en 14 (staand) 

 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

   dieper dan ik mijzelf ooit ken,  mij met uw vingers aangeraakt, 

  kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  met toegewijde tederheid 

  Gij volgt mij waar ik zit of sta.  mijn nieren en mijn hart bereid, 

  Wat mij ten diepste houdt bewogen,   mij in de moederschoot geweven, 

 ’t ligt alles open voor uw ogen.  mij met uw wonderen omgeven. 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

  toch open voor uw aangezicht. 

  Toets mij of niet een weg in mij 

  mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

  O God, houd mij geheel omgeven, 

  en leid mij op de weg ten leven. 

 

Votum en groet 

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen: Hemel Hoog 275: 1, 2, 3, en 4 

1. Heer, ik kom tot U, 2. Met uw liefde, Heer, 3. Zie mij voor U staan, 4. Jezus op uw woord,  
 hoor naar mijn gebed.  kom mij tegemoet,  zonden en onrein.  vestig ik mijn hoop. 
 Vergeef mijn zonden nu,  nu ik mij tot U keer,  O, Jezus raak mij aan,  U leeft en U verhoort 
 en reinig mijn hart.  en maak alles goed.  van U wil ik zijn.  mijn bede tot U. 
 
 
Muzikaal intermezzo  piano/viool 

1. Ave Maria - J.S. Bach/ Gounod        2. Après un rêve - G. Fauré 

Gebed 

Zingen: Opwekking 347 

Ik geloof in God de Vader   Ik geloof in God de Trooster 

Schepper, die de schepping draagt  gaven van de Heil’ge Geest 

In Zijn Zoon, in Christus Jezus  die Gods Woord aan ons bevestigd, 

die, geboren uit een maagd   gaat en predikt en geneest 

aan het kruis de wereld redde  Als Hij komt met macht en luister 

onze zonden op zich nam   zal de mensheid voor Hem staan 

Opgestaan en opgevaren   dan zal elke knie zich buigen, 

troont Hij aan Gods rechterhand  elke tong belijdt Zijn Naam 

Jezus, Hij is Heer )  Jezus, U bent Heer  ) 

Hij is Heer ) 4x  U bent Heer   ) 4x 

Naam aller Namen, naam aller Namen  Naam aller namen, naam aller namen. 
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Kinderluisterlied: Wie wil er ruilen met Miquel 

Kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

Boodschap door Ariane 

Zingen: Evangelisch Liedboek 315  
 
U die mij geschapen hebt, 

U wil ik aanbidden als mijn God, 

in voor- of tegenspoed. 

Uw liefde doet mij zingen, 

U die mij geschapen hebt, 

U wil’k danken hoe ik mij ook voel, 

en U gehoorzaam zijn. 

Heer, U bent mijn doel. 

 
Kinderen komen terug 
 
 
Gebed  
 
 
Collecte  1e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

  2e inzameling is voor de Stichting De Regenboog Maassluis 

 

Tijdens de collecte viool/piano  Canon- J. Pachelbel  
 
 

Zingen: Hemelhoog 304: 1, 2, 3 en 4 

 Refrein: 

1. Ik wil zingen van mijn Heiland,  Zing, o zing van mijn Verlosser. 

  van zijn liefde, wondergroot,  Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 

  die Zichzelve gaf aan ’t kruishout  Aan het kruis schonk Hij genade, 

  en mij redde van de dood. droeg mijn schuld en ik was vrij. 

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen, 3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 

  hoe Hij op Zich nam mijn straf.   spreken van zijn grote kracht. 

  Hoe in liefde en genade   Hij kan overwinning geven 

  Hij 't rantsoen gewillig gaf.   over zond' en satans macht. 

  Refrein  Refrein 

4. Ik wil zingen van mijn Heiland, 
  hoe Hij smarten leed en pijn, 
  om mij 't leven weer te geven, 
  eeuwig eens bij Hem te zijn. 
  Refrein 
 
 

Zegen 

 


