
Prot. Chr. Geloofsgemeenschap  “De Magneet” 
Samenkomst op Zondag 30 april 2017 
Spreker: Lia Benschop uit Apeldoorn 
Pianobegeleiding: Suzanne Zijderveld 

 
Thema: “Weest heilig! Want Ik ben heilig” 

Welkom en mededelingen  Bas den Hertog 
 
Aansteken van de kaars  Leny de Jong 
 
Zingen: Opwekking 44  

1. Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder 
troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 

     Refrein: 
     Hem zij de glorie, 
     want Hij die overwon, 
     zal nooit verlaten wat zijn 
     hand begon. Halleluja. 
     Geprezen zij het Lam, 
     dat de schuld der wereld 
     op Zich nam. 
 

2. Verdreven is de schaduw 
van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
Refrein: 

3. Hij doet ons dankbaar 
    schouwen in het licht, 
    dat uitstraalt van het kruis, 
    dat eens voor ons werd opgericht. 
    En voor ons oog verrijst 
    een heerlijk vergezicht. 
    Refrein: 

Stil gebed  
 
Groet en bemoediging 
Groet: 
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 454 ( 2 x) 

1.Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God. 

Elke tong in hemel, op aard 
zal uw macht belijden 
Elke knie buigt neer voor uw troon, 
aanbiddend. 
U wordt hoog verheven o God 
en oneindig is uw heerschappij. 
O eeuwige God. 

 



Inleiding op de overdenking 
 
Gebed voor de opening van Gods woord 

Bijbellezingen  door Cor Doelman  Ezechiel 36:24-28  
   
24ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land 
terugkeren. 25Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie 
afgoden.26Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam 
halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie 
volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 28Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je 
voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. 
  
1 Petrus 1: 13-16 
 
13Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u 
ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14Wees als gehoorzame kinderen en geef niet 
opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15maar leid 
een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16Er staat immers 
geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’  

Kinderlied  NLB 218: 1, 2 en 3  

   Dank U voor deze nieuwe morgen, 

 
dank U voor elke nieuwe dag. 

 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 

 
bij U komen mag. 

 

  Dank U voor alle goede vrienden, 

 
dank U, o God voor al wat leeft, 

 
dank U voor wat ik niet verdiende: 

 
dat U mij vergeeft. 

 

Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle held’re kleuren, 
dank U voor muziek. 

Overdenking 

NLB 971: 1 en 3  
 
1.Zing een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
 

3.De Heilge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 

Voorbeden, stil gebed 

Zingen: HH 547  
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw Naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij aan anderen vergeven. 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid, amen. 
 



Collecte: 
1e onkosten van de samenkomst 
2e plaatselijke diaconie 

Slotlied NLB 908: 1, 2, 5 en 6  

1.Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd’ en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 

2.Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom. 

5.Hoe moet ik hemelzon, U danken 
voor ’t licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme kranke, 
voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 
o zon, mijn ziel gezond. 
 

6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op de wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht  mij lijf en ziel. 

Wegzending en Zegen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zingen NLB 708: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 

ben ik vrij onverveerd, 

den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd.  

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer! 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer! 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar te aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 

 
 

 


