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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  
Viering Heilig Avondmaal - Zondag 16 juli 2017 in het Lentiz College  

Spreker: Ariane Kuijvenhoven 
Pianist: Hans Cok 

Thema: Bouwen aan een geestelijk huis – de bouw voltooien 
 

 

Welkom en mededelingen (Peter Bolderheij) 

 

Aansteken van de kaars (Marja Buijnink) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 66: 1, 3, 4 en 7  (staand) 

 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 3. Doe onze God uw loflied horen, 

  Gods glorierijke naam ter eer.  gij volken, zing alom op aard, 

  Laat van alom Hem lof ontvangen.  loof Hem door wie wij zijn herboren, 

  Geducht zijn uwe daden, Heer.  die ons voor wankelen heeft bewaard. 

  Uw tegenstanders, diep gebogen,  Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 

  aanvaarden veinzend uw beleid.  zoals men erts tot zilver smelt. 

  Heel d’aarde moet uw naam verhogen,  Gij die ons, aan het vuur ontheven, 

  psalmzingen uwe majesteit.  gelouterd voor uw ogen stelt. 

4. Gij bracht ons in des vijands netten. 7. De naam des Heren zij geprezen! 

  Hij heeft het tuig ons aangelegd  Hij, die getrouw is en nabij, 

  om in het zadel zich te zetten,  heeft mijn gebed niet afgewezen. 

  en als een rijdier ons geknecht.  De Heer is goed geweest voor mij. 

  Hij heeft ons in het vuur gedreven 

  en door de wateren gejaagd. 

  Toen hebt Gij ’t leven ons hergeven 

  en alles wat ons hart behaagt. 

 

Moment van stilte, votum, groet en bemoediging   

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 119: 1, 2, 17 

 

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, 2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 

  wie in de regels van Gods wijsheid treden.  opdat wij die met ijver onderhouden. 

  Zalig wie zijn getuigenis verstaan,  Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 

  van ganser harte zoeken naar zijn vrede.  dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 

  Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.  op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 

  De weg der zondaars wordt door hen gemeden.  als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 

17. Neem van mijn mond het woord der waarheid niet. 

  Gij moet uw wil en wet mij openbaren. 

  Mijn hart gaat uit naar wat Gij mij gebiedt, 

  altoos en immer zal ik dat bewaren. 

  Gij maakt ruim baan voor wie uw wet ontziet. 

  Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen. 

 

Lezing 10 geboden 

 

Gebed 
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Zingen: Opwekking 237 

Jezus, wij verhogen U, 

Wij erkennen U als Heer. 

U bent hier, in ons midden Heer, 

en onze lofprijs geeft U eer. 

Als wij aanbidden, bouw uw troon, 

als wij aanbidden, bouw uw troon, 

als wij aanbidden, bouw uw troon. 

Kom, Heer Jezus en neem uw plaats. 

 

Kindermoment 

 

Kinderlied  Leger van de omgekeerde wereld (via de beamer) 

  

Schriftlezing Nehemia 4 (Herziene Statenvertaling):  (door Gré van Driel) 

Samaritanen proberen de bouw te beletten 
 1  Het gebeurde, toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer 
geërgerd was. Hij bespotte de Joden  2  en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria: Wat 
doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog 
klaarkrijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn?  3  En Tobia, 
de Ammoniet, stond naast hem en zei: Ook al bouwen ze, als er slechts een vos op klimt, maakt hij een bres in hun 
stenen muur.  4  Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn en doe hun smaad terugkeren op hun 
eigen hoofd: geef hen over als buit in een land van gevangenschap.  5  Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun 
zonde niet uitgewist worden van voor Uw aangezicht, want zij hebben U getergd tegenover de bouwers.  6  Maar wij 
bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop 
gericht om te werken.  7  Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van 
Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te 
worden, dat ze in hevige woede ontstaken.  8  Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en 
verwarring te stichten.  9  Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege 
hen.  10  Toen zei Juda: De kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin; wij zijn daarom niet in staat de 
muur te herbouwen.  11  Onze tegenstanders zeiden: Zij zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij in hun 
midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben; zo zullen we het werk laten ophouden.  12  Het gebeurde, toen 
de Joden die bij hen woonden, ons wel tienmaal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: Jullie moeten naar ons 
terugkeren,  13  dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het 
volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen.  14  Ik zag erop toe en stond 
op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk:  Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de 
grote en ontzagwekkende Heere, en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen.  
 15  Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan 
verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk.  16  Vanaf die dag was het zo dat de 
ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en 
de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda.  17  Zij die aan de muur 
bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze oplaadden, deden met één hand het werk, en de andere hand hield 
de werpspies vast.  18  De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord terwijl zij aan het bouwen waren, 
maar de bazuinblazer bleef bij mij.  19  Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk: Het werk is 
veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander.  20  Op de plaats waar u het 
bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen.  Onze God zal voor ons strijden.  21  Zo deden wij het werk. 
De helft van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren.  22  Ook 
zei ik in die tijd tegen het volk: Ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons 's 
nachts wacht en overdag werkploeg zijn.  23  Noch ik, noch mijn broers, noch mijn knechten, noch de mannen van 
de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit; ieder had zijn werpspies en water. 

 

 

Overdenking: Bouwen aan een geestelijk huis- de bouw voltooien 
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Zingen: Liedboek voor de kerken gezang 445: 1, 2 en 3 

1. God heeft mij zijn Zoon gegeven, 2. Jezus Christus is gestorven, 3. Ruwe stromen mogen woeden, 

door ´t geloof nam ik Hem aan,  is verrezen, ook voor mij,  alles om mij heen zij nacht, 

ja, ik weet het, ik zal leven,   heeft de zegepraal verwerven  God, mijn God zal mij behoeden, 

en door Hem ten hemel gaan.  en het leven, ook voor mij.  God houdt voor mijn heil de wacht. 

Zelfs eer ik nog was geboren,  Aan Gods rechterhand gezeten,  Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 

heeft mij God in Hem verkoren,  zal Hij nimmer mij vergeten,  zijne liefde blijft mij leiden 

eer zijn woord met scheppersmacht  maar, uit deernis met mijn lot,  door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, 

dit heelal tot aanzijn bracht.  Treedt Hij voor mij in bij God.  voert Hij mij in ´t eeuwig licht. 

 

Viering Heilig Avondmaal 

Uitleg HA 

Aan uw tafel (Sela) (via de beamer) 

 

Gebed en nodiging 

Rondgang brood  

Pianospel 

Rondgang beker 

 

Dankzegging 

 
Zingen: Opwekking 400 
 
1.  Liefde was het, onuitputtelijk, 2.  Rijd als Heerser door de velden, 
 Liefd´ en goedheid, eind´loos groot.  Jezus in uw grote kracht. 
  Toen de Levensvorst op aarde  Niets, niets kan U tegenhouden, 
 Tot ons heil zijn bloed vergoot.  Zelfs de hel niet met haar macht. 
 Komt, laat ons zijn liefde prijzen!  Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
 God geeft vreugd´en dankensstof.  Zinkt de vijand weg in ´t niet. 
 Eenmaal zingen wij voor eeuwig  Heel de schepping, Heer zal beven, 
  In de hemel zijn lof.  Als zij U, haar Koning, ziet. 
   
 
 
Dankgebed & Voorbede  
 
 
Collecte  1

e
 inzameling is voor de onkosten  

  2
e
 inzameling is voor Hoop voor Albanië 

 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 103c: 1, 2 en 3 

1. Loof de koning, heel mijn wezen, 2. Loof Hem als uw vaderen deden, 3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

  gij bestaat in zijn geduld,  eigen u zijn liefde toe,  Hij kent onze broze kracht. 

  want uw leven is genezen  want Hij bergt u in zijn vrede,  Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

  en vergeven is uw schuld.  zegenend wordt Hij niet moe.  van de boze en zijn macht. 

  Loof de koning, loof de koning,  Loof uw Vader, loof uw Vader,  Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 

  tot gij Hem ontmoeten zult.  tot uw laatste adem toe.  die het licht is in de nacht. 

   

 Zegen 

 


