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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  
Zondag 2 april 2017 in het Lentiz College  
Spreker: ds. E. van Rooijen uit  Bleiswijk 

Pianist: Hans Cok 
 

Welkom en mededelingen (Gea van Woerden) 

 

Aansteken van de kaars (Toos Renzen) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 536: 1, 2 en 4 (staand) 

1. Alles wat over ons geschreven is 2. De schepping die voor ons gesloten was 

  gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;  ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

  de tien geboden en de veertig slagen,  O zoon van David, wees met ons bewogen, 

  dit hele leven dat geen leven is.  het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

  Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.  

  Ons is een loflied in de mond gegeven, 

  sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.  

 

Stil gebed  

 

Votum en groet 

(gemeente gaat zitten) 

Zingen: Nieuwe Liedboek 43: 3 en 5  

 

3. O Here, God, kom mij bevrijden, 5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 

  zend mij uw waarheid en uw licht  mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 

  die naar uw heil'ge berg mij leiden,  Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 

  waar Gij mij woning wilt bereiden.  Hij doet weldra de morgen dagen. 

  Geef dat ik door U opgericht  Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 

  kom voor uw aangezicht.  mijn redder is de Heer. 

 

Wetslezing 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 31: 1 en 4 

1. Op U vertrouw ik, Heer der heren, 4. In uwe handen, God almachtig, 
  Gij die mijn sterkte zijt.  beveel ik nu mijn geest. 
 Om uw gerechtigheid  Mijn hart is onbevreesd. 
 wil nimmer mij de rug toekeren.  Ik ben altijd uw trouw indachtig, 
  Betoon mij uw nabijheid  mijn God, die als ik schreide 
  en stel mij in de vrijheid.  mij troostte en bevrijdde. 
 
 
Gebed 
 

Schriftlezingen (uit Herziene Statenvertalingen):  (door Jopie van Woerden) 

Johannes 19: 1 - 7 
 Zie de Mens, zie, uw Koning 
 1  Toen  nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. 2  En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op 
Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, 3  en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij 
gaven Hem slagen in het gezicht. 4  Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng Hem tot u 
naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind.  5  Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op 
en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens!  6  Toen dan de overpriesters en de 
dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Neemt u Hem en kruisig 
Hem, want ik vind in Hem geen schuld.  7  De Joden antwoordden hem:  Wij hebben een wet en volgens onze wet 
moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. 
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Lucas 23: 8 - 12 
Jezus voor Herodes 
8  En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over 
Hem gehoord had; en hij hoopte een of ander teken te zien dat door Hem gedaan zou worden.  9  En hij ondervroeg 
Hem met veel woorden, maar Hij antwoordde hem niets.  10  En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden 
Hem heftig te beschuldigen.  11  En toen Herodes, samen met zijn soldaten, Hem gehoond en bespot had, deed hij 
Hem een sierlijk gewaad om en stuurde Hem terug naar Pilatus.  12  En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes 
vrienden van elkaar; voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. 

 
Mattheüs 26: 62 - 66 
62  En de hogepriester stond op en zei tegen Hem: Antwoordt U niets? Wat getuigen dezen tegen U?  63  Maar 
Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de 
Christus bent, de Zoon van God.  64 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd.  Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de 
Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. 
 65 Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen 
nodig? Zie, nu hebt u Zijn godslastering gehoord.  66  Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden:  Hij is schuldig en 
verdient de dood.  67  Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten.  68  En anderen sloegen Hem 
in het gezicht en zeiden:  Profeteer ons, Christus: wie is het die U geslagen heeft? 

  
Kinderlied Palmpasen via de beamer 
 
Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 
 
Preek 
 

Zingen: Nieuwe Liedboek 92: 1, 2 en 3 

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 2. Gezegend zal Hij wezen 3. Gij hebt mij door uw daden, 
  dat men de Here prijst,  die ons bij name riep,  o Here God, verheugd. 
  dat men Hem eer bewijst   die zelf de adem schiep  Mijn hart is vol van vreugd, 
  zijn naam is eerbied waardig  waarmee Hij wordt geprezen;  ik juich om uw genade. 
  Wij loven in de morgen   laat alom musiceren,  Hoe groot zijn uwe werken, 
  uw goedertierenheid,  met stem en instrument,  de werken  uwer hand, 
  ook als de nacht zich spreidt   maak wijd en zijd bekend  Gij houdt het volk in stand. 
  houdt ons uw hand geborgen.  de grote naam des Heren.  Gij zult hun hart versterken. 
 
 
Gebed 
 
 
Collecte  1

e
 inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

  2
e
 inzameling is voor Steun ouderen in Moldavië (KERK IN ACTIE) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 978: 1, 2 en 4 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 2. Gij roept het jonge leven wakker, 

  de aarde met haar wel en wee,  een tuin bloeit rond het open graf. 

  de steile bergen, koele meren,  Er ruisen halmen op de akker 

  het vaste land, de onzekere zee.  waar zich het zaad verloren gaf. 

  Van U getuigen dag en nacht.  En vele korrels vormen saam 

  Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.  een kostbaar brood in uwe naam. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 

  en laat mij door de wereld gaan 

  met open ogen, open oren 

  om al uw tekens te verstaan. 

  Dan is het aardse leven goed, 

  omdat de hemel mij begroet.  

 

Zegen 
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