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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet”  
Zondag 25 juni 2017 in het Lentiz College  

Spreker: Philip van den Berg 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

Thema: Groeien & verblijven in de Tegenwoordigheid van God 
 

 

Welkom en mededelingen (Cees Poot) 

 

Aansteken van de kaars (Tjerk Slot) 

 

Zingen: Liedboek voor de kerken 328: 1, 2, en 3 (staand) 

 

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

  zijn wij hier bijeengekomen.  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. 

 

Bemoediging, stil gebed en groet 

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 886 

 

Abba, Vader, U alleen,      

U behoor ik toe.   

U alleen doorgrondt mijn hart,   

U behoort het toe.       

Laat mijn hart steeds vurig zijn,       

U laat nooit alleen        

Abba, Vader, U alleen,        

U behoor ik toe. 

 

Zingen: Opwekking 574 

Groot is Hij,  ) Halleluja, halleluja. ) Halleluja, ) 

allerhoogste Heer, ) Halleluja, wat een God is Hij! ) 2x aan Hem zij de glorie, ) 

onze vredevorst; ) 2x   rijkdom en macht, ) 2x 

wat een God is Hij! )   wat een God is Hij! ) 

  

Gebed  

Zingen: Nieuwe Liedboek 139: 1, 2 en 8 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

  dieper dan ik mijzelf ooit ken,  wie weet mijn wegen zoals Gij? 

  kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  Gij kent mijn leven woord voor woord, 

  Gij volgt mij waar ik zit of sta.  Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

  Wat mij ten diepste houdt bewogen,  Ja overal, op al mijn wegen 

  ’t ligt alles open voor uw ogen.  en altijd weer komt Gij mij tegen. 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 

  die met uw liefde mij geleidt, 

  Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 

  in ’t diepst der aarde opgebouwd. 

  Niets blijft er voor uw oog verborgen. 

  Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.  
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Kinderlied: driftkikker: Ik ken je wel! (via de beamer) 
 
 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 

 

Schriftlezing (Herziene Statenvertaling):  (door Engelien Leijsen) 

A = 1 Samuel 16: 7 

7  Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik 

heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE 

ziet het hart aan. 

B = Spreuken 23: 26 

26  Mijn zoon, geef mij je hart,  

en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. 

C = Handelingen 2: 28 

28  U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht. 

 
Overdenking: ‘Groeien en verblijven in de Tegenwoordigheid van God’ 
 

 
Zingen: Opwekking 518 ( met beamer) 
 
1.  Heer, U doorgrondt en kent mij; 2.  Heer, U bent altijd bij mij, 3.  Heer, U bent altijd bij mij, 
  mijn zitten en mijn staan  U legt uw handen op mij  U legt uw handen op mij 
  en U kent mijn gedachten,  en U bent voor mij  en U bent voor mij 
  mijn liggen en mijn gaan.  En naast mij  En naast mij 
  De woorden van mijn mond, o Heer,  en om mij heen.  en om mij heen, 
  die zijn voor U bekend    elke dag. 
  en waar ik ook naar toe zou gaan,  
  ik weet dat U daar bent.  
 
4.  Heer, U doorgrondt en kent mij, 5.  Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
  want in de moederschoot  dat U mijn leven kent 
  ben ik door U geweven;  en wat er ook gebeuren zal, 
  U bent oneindig groot.  Dat U steeds bij mij bent. 
 
 
Gebed &  een ‘moment’ van stilte 
 
Kinderen terug uit hun eigen samenkomst 
 
Voorbede & Dankgebed  
 
 
Collecte  1

e
 inzameling is voor de onkosten  

  2
e
 inzameling is voor de plaatselijke diaconie 

 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 416: 1, 2, 3 en 4 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

  jou nabij op al je wegen  bij gevaar, in bange tijden, 

  met zijn raad en troost en zegen.  over jou zijn vleugels spreiden. 

  Ga met God en Hij zal met je zijn.  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

  in zijn liefde je bewaren,  tot wij weer elkaar ontmoeten, 

  in de dood je leven sparen.  in zijn naam elkaar begroeten. 

  Ga met God en Hij zal met je zijn.  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 


