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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  
Zondag 23 april 2017 in het Lentiz College  
Spreker: Philip van den Berg uit Maasland 

Pianist: Hans Cok 
Thema: ‘Stilte: stil worden & stil zijn’ 

 

Welkom en mededelingen (Peter Bolderheij) 

 

Aansteken van de kaars  

 

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 wankel 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. 

 

Bemoediging, stil gebed en groet 

(gemeente gaat zitten) 

Zingen: Nieuwe Liedboek 886 

 

Abba, Father, let me be  Abba, Vader, U alleen, 

yours and yours alone.  U behoor ik toe. 

May my will forever be  U alleen doorgrondt mijn hart, 

evermore your own.  U behoort het toe. 

Never let my heart grow cold.  Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

Never let me go.  U laat nooit alleen 

Abba, Father, let me be  Abba, Vader, U alleen, 

yours and yours alone.  U behoor ik toe. 

 

Zingen: Hemelhoog 436 (2x) 

U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk  
in de kracht van mijn Heer. 
 
 
Gebed 
 
Kinderliederen (via de beamer): 

 Martha, Martha (Elly & Rikkert) 

 Iets van alle dieren (Marcel & Lydia Zimmer) 

Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 

Schriftlezingen (uit Herziene Statenvertaling) (door Gery Buitelaar) 

A = 1 Koningen 19: 11-13 
11  Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE 
ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de 
HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook 
niet in de aardbeving.  12  Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. En na het 
vuur kwam het suizen van een zachte stilte.  13  En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn 
mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die 
zei: Wat doet u hier, Elia? 
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B = Psalm 131: 1-3 
 
1 Een pelgrimslied, van David. 
    HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig, 
  mijn ogen zijn niet trots, 
    ook wandel ik niet in dingen 
    die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. 
 2  Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust 
    en tot stilte gebracht, 
    als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, 
     mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. 
 3  Israël, hoop op de HEERE, 
    van nu aan tot in eeuwigheid. 
 
C = Mattheüs 14:23, Marcus 6:46 en Lucas 6:12 
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond 
was geworden, was Hij daar alleen. 
 
46  En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden.  
 
12  Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in 
gebed tot God. 
 
  
Luisterlied: Opwekking 717 (via beamer) 
 
1. Stil mijn ziel, wees stil 2. God, U bent mijn God 3. Stil, mijn ziel, wees stil 
  en wees niet bang  en ik vertrouw op U  en dwaal niet af; 
  voor de onzekerheid van morgen.  en zal niet wank’len.  dwars door het dal zal Hij je leiden 
  God omgeeft je steeds;  Vredevorst, vernieuw een   Stil, vertrouw op Hem 
  Hij is erbij  vaste geest binnenin mij,  en hef je schild  
  in je beproevingen en zorgen.  die rust in U alleen.  tegen de pijlen van verleiding. 
  
4. God, U bent mijn God 5. Stil, mijn ziel, wees stil 6. God, U bent mijn God … 
  en ik vertrouw op U  en laat nooit los  en ik vertrouw op U 
 en zal niet wank’len.  de waarheid die je steeds omarmd heeft.  en zal niet wank’len. 
 Vredevorst, vernieuw een   Wacht, wacht op de Heer;  Vredevorst, vernieuw een 
 vaste geest binnenin mij,  de zwartste nacht  vaste geest binnenin mij, 
 die rust in U alleen.  verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt  die rust in U alleen. 
     (2x) 
 
      Ik rust in U alleen 
      In U alleen! 
 
Overdenking: ‘Stilte: stil worden & stil zijn’ 
 
 

Zingen: Opwekking 464  

1. Wees stil voor het aangezicht van God, 2. Wees stil, want de heerlijkheid van God 
 want heilig is de Heer.  omgeeft ons in dit uur. 
  Aanbid Hem met eerbied en ontzag  Wij staan nu op heilige grond, 
  en kniel nu voor Hem neer;  waar Hij verschijnt met vuur; 
  die zelf geen zonde kent  een eeuwigdurend licht 
 en ons genade schenkt.  straalt van zijn aangezicht. 
 Wees stil voor het aangezicht van God,  Wees stil, want de heerlijkheid van God 
 want heilig is de Heer.  omgeeft ons in dit uur. 
 
3. Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment: 
de kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 

 Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment 
 

 

javascript:getParallel('PSA',%20131,%202);
javascript:getParallel('PSA',%20131,%203);
javascript:getParallel('MAT',%2026,%2062);


3 
 

 

 

Kinderen komen terug uit hun eigen samenkomst 

 

Voorbeden & dankgebed 

 

Collecte  1
e
 inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

  2
e
 inzameling is voor het plaatselijke jeugdwerk 

 

 

Zingen: Hemelhoog 686  

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland 2. Laat mij zijn een Godsgetuige, 

 door dit leven aan uw hand.  sprekend van U meer en meer. 

 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  Leid mij steeds door uwe liefde, 

 wees mijn Gids in ’t barre land.  groeiend naar uw beeld, o Heer. 

 Gij mijn sterkte, Gij mij leider,  Brood des levens, brood des hemels, 

 vul mij met uw Geest steeds meer.  voed mij dat ik groei naar U. 

 vul mij met uw Geest steeds meer.  Voed mij dat ik groei naar U. 

3. Laat door mij uw levend water Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 

 vloeien als een klare stroom. vul mij met uw Geest steeds meer. 

 O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later Vul mij met uw Geest steeds meer. 

 dat uw Geest over allen koom’. 

 Machtig Heiland, mijn Verlosser, Brood des levens, brood des hemels, 

 kom, Heer Jezus, in uw kracht. voed mij dat ik groei naar U. 

 Kom, Heer Jezus, in uw kracht. Voed mij dat ik groei naar U. 

  Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

  kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

  Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 

Zegen 

 


