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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  
Zondag 14 mei 2017 in het Lentiz College  

Spreker: Gerard Lock uit Maassluis 
Pianist: Hans Cok 

 

Welkom en mededelingen (Peter Bolderheij) 

 

Aansteken van de kaars (Eva Slot) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 214: 1, 2, 3 en 4 (staand) 

1. Het licht dat weer opnieuw begon, 2. Hef op uw hart en uw gelaat 

  de dag, de pas ontwaakte zon,  gelijk het licht dat opengaat, 

  verhogen Hem die boven is  wees als de engelen bereid, 

  en die alleen te loven is.  wijd God uw ganse levenstijd! 

3. Laat uw geweten zuiver zijn, 4. En laat uw licht als hemellicht 

  helder als dag en zonneschijn,  schijnen voor ieders aangezicht, 

  want God ziet alles van omhoog  zodat het ieder helder is 

  klaar als de dag met helder oog.  dat God uw licht, uw helper is. 

 

Stil gebed en groet 

(gemeente gaat zitten) 

Zingen: Nieuwe Liedboek 214: 5, 6, 7 en 8 

 

5. De hemel immers is nabij! 6. Dit is uw dag want Gij zijt daar, 

  Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij  dit is een dag als duizend jaar. 

  en door de stralen van uw gloed  Verdrijf mijn zonde als de dauw, 

  wordt alles wat er leeft gevoed.  o God wie ik mij toevertrouw! 

7. Nu dan het licht verrezen is, 8. Lof zij de Vader, eeuwig licht, 

  loof Hem die ’t eeuwig wezen is  de Zoon, zijn enig aangezicht, 

  en houd u voor de dag bereid  lof zij de Geest, der liefde vuur, 

  dat Hij verschijnt in heerlijkheid.  loof God vandaag van uur tot uur! 

  

Gebed om ontferming 

 

Zingen: Opwekking 125: 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,  zondig 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. 

 
Gebed om opening van het Woord 
 
Zingen kinderlied: Evangelische Liedbundel 475 
 
1. Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 2. Blijf niet teruren, zit niet bij de pakken neer. 
  straks als Jezus terugkomt.  Sikkeneuren helpt je toch niet meer. 
  Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,  ´t Zal gebeuren, 
  als Jezus komt.  Dan komt de Heer, de Heer. 
 
3. Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 
  straks als Jezus terugkomt. 
  Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 
  als Jezus komt. 
 
Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
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Zingen: Nieuwe Liedboek 314: 1, 2 en 3  

1. Here Jezus, om uw woord 2. Ons gevoel en ons verstand 3. O Gij glans der heerlijkheid, 

 zijn wij hier bijeen gekomen.  zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  licht uit licht, uit God geboren, 

  Laat in ’t hart dat naar U hoort  als uw Geest de nacht niet bant,  maak ons voor uw heil bereid, 

  uw genade binnenstromen.  ons niet stelt in ’t licht der waarheid.  open hart en mond en oren, 

  Heilig ons, dat wij U geven  ’t Goede denken, doen en dichten  dat ons bidden en ons zingen 

  hart en ziel en heel ons leven.  moet Gij zelf in ons verrichten.  tot de hemel door mag dringen. 

 

Schriftlezing (NBG):  (door Leen van Berkel) 

Mattheüs 20: 1 – 16 

De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard 

1  Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn 

wijngaard ging huren. 2 Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor een schelling ´s daags, zond hij hen 

in zijn wijngaard. 3 En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan, 

4 en hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard en wat billijk is zal ik u geven. En zij gingen. 5 Omstreeks het 

zesde en negende uur ging hij wéér naar buiten en handelde evenzo. 6. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten 

ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen: Waarom staat gij hier de gehele dag werkloos? 7 Zij zeiden tot 

hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard. 8 Toen de avond viel, zeide 

de heer van de wijngaard tot zijn opzichter: Roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatsten, tot 

de eersten. 9 Toen zij, die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. 10 En 

toen de eersten kwamen, meenden dezen, dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een 

schelling. 11 Toen zijn die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes, 12 en zij zeiden: Deze laatsten hebben 

één uur gewerkt en gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en hitte hebben doorstaan. 13 Maar hij 

antwoordde een van hen en zeide: Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor een 

schelling? 14 Neem het uwe en ga heen; ik wil deze laatsten hetzelfde geven als u. 15 Staat het mij niet vrij met het 

mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? 

16 Alzo zullen de laatsten, de eersten en de eersten de laatsten zijn. 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 991: 1, 2, 3, 6 en 7 

1. De eersten zijn de laatsten, 2. God moge ons behoeden, 3. Zo staat het voorgeschreven, 

  wie nakomt gaat voorop,  wij zien elkander aan,  zo is het steeds voorzegd, 

  zij moeten zich niet haasten,  de broeder kent de broeder  wie achter is gebleven 

  die leven van de hoop.  als een die voor moet gaan.  krijgt eerstgeboorterecht. 

6. Zo hoog zijn Gods gedachten, 7. Veracht dan niet de kleinen 

  zij gaan de tijden door,  en die verloren zijn, 

  wie voor was blijft ten achter,  want God noemt hen de zijnen 

  wie achterbleef gaat voor.  die laatgeboren zijn. 

 

Overdenking 
 
 
Zingen: Opwekking 249 
  Refrein: 

1. Heer, wat een voorrecht Samen op weg gaan, 2. Samen te strijden   

  om in liefde te gaan, dat is ons gebed,  in woord en in werk. 

  schouder aan schouder als een volk, dat juist daarvoor  Eén zijn in U, 

  in uw wijngaard te staan, door U apart is gezet.  dat alleen maakt ons sterk. 

  samen te dienen, te zien wie U bent, Vol van uw liefde,  Delen in vreugde, 

  want uw woord maakt genade en kracht,  in zorgen, in pijn, 

  uw wegen bekend. Als een lamp,  als uw kerk`, 

   die nog schijnt in de nacht.  die waarachtig wil zijn. 

 

Kinderen komen terug uit hun eigen samenkomst 
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Voorbede & dankgebed 

 

Collecte  1
e
 inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

  2
e
 inzameling is voor de Pauluskerk in Rotterdam (steun mensen in de knel, Kerk In Actie) 

 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 766: 1 en 2 

 

1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 2. Jeruzalem is als een bruid getreden 

  een nieuwe aarde ontstond  voor God in wit en goud 

  om het geheim des levens te beseffen,  en in haar heldere ogen staat een vrede, 

  niet meer in zee gegrond.  door niemand ooit aanschouwd. 

  Ik zag een stad verblindend naderkomen,  Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen 

  een middelpunt van feest,  de koninklijke tijd, 

  Jeruzalem, zoals het in Gods dromen  de koning zal de koningin beminnen 

  vanouds moet zijn geweest.  die Hem is toegewijd. 

 

Zegen 

 


