
     
 

Samenkomst  Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet” 

zondag 5 maart 2017 

Spreker: Lia Benschop uit Apeldoorn 

Pianist: Hans Cok 

 

Welkom en mededelingen (Heleen Doelman) 

Aansteken van de kaars  (Anke van Leeuwen) 

Zingen:  Psalm 145: 1, 2 en 3 (staande) 

1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
   ik wil uw naam verheffen boven al. 
   Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
   ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
   Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
   groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk  wezen.       
   Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
   van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 

 2   Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 

 
  van al de wonderen die Gij hebt verricht, 

 
 opdat men alom spreke van uw kracht, 

 
 en roeme in uw overwinningsmacht. 

 
 Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 

 
 uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 

 
 en juichend zal men overal bezingen 

 
 uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

 

 
3   

 
Genadig en barmhartig is de Heer, 

 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 

 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 

 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 

 
U loven , Heer, de werken van uw handen, 

 
de hemelen, de zeeën en de landen. 

 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 

 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 
 

Stil gebed 

Groet en bemoediging 

voorganger: Wij weten ons ten diepste geïnspireerd  door Jezus de Levende  

                       en in Zijn naam mag ik u groeten,  

voorganger:  Genade en vrede zij met u,  

in de naam van de Vader  

de Zoon en de Heilige Geest. Amen 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

allen:  Die hemel en aarde geschapen heeft 

voorganger:  Die trouw blijft voor eeuwig 

allen:  en niet loslaat wat zijn hand aan ons begonnen is 

voorganger: En wij bidden: Eeuwige Vader, keer U om naar ons toe 

allen:  keer ons toe naar elkaar. Amen 

 

Gebed om ontferming 

Glorialied: Opwekking  267 

   Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. 
   Door zijn kracht 
   staan wij vast in zijn liefde. 
   Groot is de Heer, 
   Hij is waarachtig en trouw. 
   Door genade bewijst Hij zijn liefde. 
 

   Groot is de Heer en waard onze lofprijs. 
   Groot is de Heer en waard onze eer. 
   Groot is de Heer, verhef dan je stem, 
   verhef dan je stem. 
   Groot is de Heer. (2x) 
 



 
Inleiding op de preek 

Gebed voor opening van Gods woord  

Kinderlied  

Volg het spoor ( via de beamer) 

https://www.youtube.com/watch?v=kDxRbGoed6Y 

 

Kinderen gaan naar hun eigen ruimte    

Bijbellezingen door Margreet Dijkshoorn 

1ste Bijbellezing:  Maleachi  1 en 2 Compilatie  

1.1  - 1.2 Profetie. De woorden die de Heer tot Israël heeft gesproken bij monde van Maleachi. 

 Ik heb jullie lief – zegt de Heer -, en jullie zeggen: “Waaruit blijkt die liefde dan?” 

1.6  Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie Vader ben, waar is dan je eerbied 

voor mij; als ik jullie heer ben – zegt de Heer van de hemelse machten -, waar is dan jullie 

ontzag voor mij? Jullie priesters minachten mijn naam, en zeggen dan: “Hoezo minachten wij 

uw naam?” 

1.11 Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat staat mijn naam bij alle volken in aanzien, 

overal brengt men mij reukoffers en reine offergaven. 

1.13 Jullie halen je neus op voor de dienst aan mijn altaar – zegt de HEER van de hemelse 

machten – jullie zeggen: “Dit alles kost ons teveel moeite.” 

2.17  Met al jullie gepraat vallen jullie de HEER lastig, en dan vragen jullie: “Hoezo vallen wij Hem 

lastig?” Door te zeggen: “Iedereen die kwaad doet, doet wat goed is in de ogen van de 

HEER, zulke mensen bevallen Hem. ”Of: “Waar is nu de God die rechtspreekt?” 

3.13-15 Jullie hebben tegen elkaar harde woorden over mij gesproken – zegt de HEER -, en jullie 

vragen: “Wat hebben we dan over U gezegd? ”Jullie hebben gezegd: “Wat heeft het voor nut 

om God te dienen, wat hebben we eraan dat we zijn voorschriften in acht nemen en ons in 

een boetekleed hullen voor de HEER van de hemelse machten? We moeten de 

hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de 

wind, en wie God beproeft komt er goed vanaf!” 

2e Bijbellezing Mattheus 6: 24 – 34 
 
24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist 
toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de 
mammon. 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch 
over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer 
dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van 
jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken 
jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en 
weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het 
groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, 
met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat 
zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal 
dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek 
liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven 
worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor 
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 

https://www.youtube.com/watch?v=kDxRbGoed6Y


Zingen: Nw. Liedboek  195  

 Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

 als in den beginne, nu en immer  

 en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

 

Overdenking  

 

Zingen:  Opwekking 40   

1 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 

   Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, 
                  hallelu, halleluja 

2 Men kan niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord 

dat door de Heer gesproken wordt. 

Hallelu, halleluja. Refrein: 

 

3 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het     

zien, 

klopt en de deur zal voor u opengaan. 

Hallelu, halleluja. 

Kinderen komen terug 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Collecte 

1ste   voor de onkosten  

2e    Steun kinderen en jongeren in De Glind ( KERK IN ACTIE) 

Slotlied:  Ev. Ldb. 270 Ga nu heen in vrede  (staande) 

1   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 

 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 

 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 

 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

2   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 

 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 

 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

 

Wegzending en Zegen 

 

 


