
Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet' 
Zondag 18 juni 2017 

Spreker: David Epema uit Maassluis 
Pianist: Hans Cok 

 
thema: De kerk zoals Jezus die voor ogen heeft 

 
welkom + mededelingen door Nel van Buuren 
 
aansteken van de kaars door Cock Dijkshoorn 
 
zingen:  NLB 968: 1, 2 en 5 (staande) 

1   De ware kerk des Heren, 

 
in Hem alleen gegrond, 

 
geschapen Hem ter ere, 

 
de bruid van zijn verbond, 

 
dankt aan zijn dood het leven. 

 
Hij is haar Bruidegom. 

 
Want God, zo staat geschreven, 

 
zag naar zijn dienstmaagd om. 

 

2   Door God bijeen vergaderd, 

 
één volk dat Hem behoort, 

 
als kind´ren van één Vader; 

 
één doop, één Geest, één woord. 

 
Zo offert allerwege 

 
de kerk U lof en prijs. 

 
Eén naam is aller zegen, 

 
één brood is aller spijs. 
 

 

5 Met God zijn wij verbonden, 

 
met Vader, Zoon en Geest, 

 
met alwie overwonnen, 

 
alwie zijn trouw geweest. 

 
Bewijs ons uw genade, 

 
dan zingen wij bevrijd 

 
de glorie van uw daden, 

 
in tijd en eeuwigheid. 

 
stil gebed en groet (hierna gaan we zitten) 
 
zingen: NLB 967: 1, 3, 4 en 7    
 

1.Zonne der gerechtigheid, 
         ga ons op in deze tijd, 

   opdat al wat leeft de dag 
   in uw kerk aanschouwen mag 
   Erbarm U, Heer. 
 

3   Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 

 
die geen mens ooit helen kan. 

 
Breng, o Herder, in Gods naam 

 
uw verstrooide kudde saam. 

 
Erbarm U, Heer. 

 

    4   Open overal de poort, 

 
Heer, voor uw voortvarend woord, 

 
win elk volk met stille kracht 

 
voor uw rijk, - verdrijf de nacht! 

 
Erbarm U, Heer. 

 

7   Alle eer en macht en kracht 

 
worde, Heer, U toegebracht; 

 
heel de mensheid stemme saam 

 
in de drieklank van uw naam. 

 
Erbarm U, Heer. 

 

 
gebed 
 
zingen: NLB 672: 3, 6 en 7  
 
3   In 't lichaam van de Heer 

 
tot leden uitverkoren, 

 
zijn wij door uwe kracht 

 
als kind’ren nieuw geboren. 

 
Deel dan uw gaven uit, 

 
wees met uw kracht nabij. 

 
Dat ieder op zijn plaats 

 
een levend lidmaat zij. 

 

6   Vul aan wat ons ontbreekt, 

 
want stukwerk is ons pogen. 

 
En wat ons afleidt van 

 
de vrede uit den hoge, 

 
laat dat, verheven licht, 

 
in vuur en wind vergaan. 

 
Houdt Gij ons staande door 

 
het wonder van Gods naam. 

                                                                            

7   Wie 's Heren Geest bezielt, 

 
wie 's Heren woord doet zingen, 

 
wie met ons vieren wil 

 
het feest der eerstelingen, 

 
die stemme met ons in 

 
en prijze Gods verbond 

 
dat Hij vandaag vernieuwt 

 
en elke morgenstond.                   
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kindermoment 

 

kinderlied via de beamer 

Hij is de rots 

Waar ik op sta 

Hij is de weg 

Waar ik op ga 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 

 

In het begin 

Was Hij het woord 

Hij was bij God 

En het woord was God 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 

 

Hij is het licht 

Dat altijd schijnt 

Van het begin 

Tot aan het eind 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 

Hij is de rots….. 

 

 
Bijbellezing: Handelingen 2: 41-47  door Diana de Jong 

 
41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit 

met ongeveer drieduizend. 42Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een  

gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 
 

Het leven van de eerste gemeente 

43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die het 
geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten al hun 
bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en 
eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest 
van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun 
aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 

 

zingen: NLB 971: 1, 2 en 3  

 
1   Zingt een nieuw lied voor God de Here 

 
en wees 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. 
 

 

2   God wil aan ons telkens weer tonen 

 
dat Hij genadig is en trouw. 

 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 

 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 

 
Maar niet met steen 

 
en hout alleen 

 
is 't grote werk gedaan. 

 
't Zal om onszelve gaan. 

 

3   De Heil'ge 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! 

 

Overdenking 

                                                                                                                                                                          2 



 

Zingen:  Hemelhoog 395: 1 t/m 5   

1 Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

2 Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

 

3 Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 

waar je hart naar heeft verlangd. 

                    4 Ik zal blij zijn als jij blij bent 
                     huilen om jouw droefenis. 
                     Al mijn leeftocht met je delen 
                     tot de reis ten einde is. 

 

5 Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 

dankgebed en voorbeden 
 
 

zingen: Hemelhoog 402 

U maakt ons één 

U bracht ons tezamen 

wij eren en aanbidden U. 

U maakt ons één 

U bracht ons tezamen 

wij eren en aanbidden U. 

 

Refrein: 

Wordt Uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam. 

Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 

Wordt Uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam. 

Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 

 

 

Collecten: 1e voor de onkosten van deze samenkomst 

                       2e   hulp voor Colombiaanse straatkinderen en hun ouders (Werelddiaconaat) 

 

zingen:  Hemelhoog  472: 1 en 2 (staande) 

 

1   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 

 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 

 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 

 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

2   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 

 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 

 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

 

zegen 
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