
Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet' 
28 mei 2017 

Spreker: Paulien Vervoorn van Geloofwaardig Spreken 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

 
Thema: Ontvang de heilige Geest 

 
 
Welkom en mededelingen (door Ton Molenaar) 
 
Aansteken van de kaars (door Riet v/d Akker) 
 
We gaan staan 
Zingen: Hemelhoog 216  
 

1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 

2.Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len om Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulk een wond’re pracht. 
 

3.Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
’t Klink’ over berg en dal: 
als alles voor Hem buigt  
en vrede heerst alom, 
wordt d’ aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

Stil gebed en groet 

(we gaan zitten) 
 
Korte zangdienst 
Nieuwe Liedboek 657: 1 en 4  
 
1.Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen, 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven, 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

4.Ons lied wordt steeds gedragen, 
door vleugels van de hoop. 
het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten, 
het komend bruiloftsfeest. 
 
 

Hemelhoog 228: 1, 3, 5 en 6  
 
1.Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen 
dropp'len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 
 

3.Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan; 
Gij geeft blinden d’ ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan, 
werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door uw kracht in mij! 

 
5.Liefde Gods zo rein en krachtig,   
bloed van Jezus, rijk en vrij. 
Gods genade, sterk en machtig, 
o verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
o verheerlijk U in mij.                               

6.Ga mij niet voorbij, o Herder! 
Maak mij gans van zonden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen verder, 
zegen and'ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij, ja ook mij, 
zegen and'ren, maar ook mij. 

 
 
 



Hemelhoog 217  
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
 

Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 
 

  
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kinderlied: Stamp es met je voeten van Herman Boon via beamer  
 
Stamp ‘s met je voeten (Stamp ‘s met je voeten) 
Klap ‘s in je handen (Klap ‘s in je handen) 
Draai ‘s in de rondte (Draai ‘s in de rondte) 
En tel ‘s al je tanden (En tel ‘s al je tanden) 
Geef je neus een zoen (Geef je neus een zoen) 
Hoe moet je dat trouwens doen? (Hoe moet je dat trouwens doen?) 
Zwaai ‘s in de lucht (Zwaai ‘s in de lucht) 
En slaak een diepe zucht, oeh! (En slaak een diepe zucht, oeh!) 
 
Met alles wat in ons is (Met alles wat in ons is) 
Prijzen wij de Heer (Prijzen wij de Heer) 
We stampen en we klappen (We stampen en we klappen) 
En we zingen nog een keer (En we zingen nog een keer) 
(voor de laatste keer) 
 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 680: 1, 4 en 5  
 

1 Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 

4 Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

5 O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 

Bijbellezing en overdenking (door Paulien Vervoorn) 

 

Joh. 20: 19-23 

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie 
vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de 
Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik 
jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie 
iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 
 

Ezechiël 37: 1-14 

1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in 
een dal vol beenderen. 2 Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het 
dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3 De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, 
kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ 4 
Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van 
de HEER! 5 Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6 Ik 
zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven 
zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’ 

7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis 
van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. 8 Ik zag pezen zich aanhechten en vlees 
groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 



9 Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt 
God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10 
Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en 
gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte. 
11 En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn 
verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” 12 Profeteer daarom en zeg tegen hen: 
“Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal 
jullie naar het land van Israël terugbrengen. 13 Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik 
de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. 14 Ik zal jullie mijn adem geven zodat 
jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik 
de HEER ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’ 
 

 

Zingen:  Kom Heilige Geest  (via beamer) 
 
Heilige Geest van God,  
adem in ons midden,  
dan zullen wij aanbidden  
de Vader en de Zoon. 
 

Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu. 
 

De kinderen komen terug 

 

Voorbeden en dankzegging 

Collecte. 1e collecte: onkosten, 2e collecte: plaatselijke diakonie 

Zingen: Hemelhoog 233: 1, 2, 3 en 4 (staande) 

1   Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien, 

 
o Heiland die de wijnstok zijt! 

 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 

 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 

 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 

 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 

 

2   Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

 
niets kan ik zonder U, o Heer! 

 
In uw gemeenschap kiemt er leven 

 
en levensvolheid meer en meer! 

 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 

 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 

3   Neen Heer, ik wil van U niet scheiden, 

 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 

 
Uw liefde moet alom mij leiden, 

 
uw leven moet mijn leven zijn, 

 
uw licht moet schijnen in mijn huis 

 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 

4   Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 

 
Het werk in need'righeid begonnen, 

 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 

 
Wat in de winds'len sliep, ontbot, 

 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 

 

Zegen  


