
Liturgie samenkomst Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet” 
op zondag 30 juli 2017 in het Lentiz College 

                   Thema:          Bouwen aan een geestelijk huis – de bouw voltooien 
                      Spreker:        Ariane Kuijvenhoven uit ‘s Gravenzande 
                      Pianist:          Ruben Paauwe 
 
Welkom en mededelingen   door  Gea van Woerden 
De kaars wordt aangestoken  door Bep Doelman 
 
Zingen: Opw. 167   we gaan staan 
 
1   Samen in de naam van Jezus 

 
heffen wij een loflied aan, 

 
want de Geest spreekt alle talen 

 
en doet ons elkaar verstaan. 

 
Samen bidden, samen zoeken, 

 
naar het plan van onze Heer. 

 
Samen zingen en getuigen, 

 
samen leven tot zijn eer. 

 

2   Heel de wereld moet het weten 

 
dat God niet veranderd is. 

 
en zijn liefde als een lichtstraal 

 
doordringt in de duisternis. 

 
’t Werk van God is niet te keren 

 
omdat Hij erover waakt 

 
en de Geest doorbreekt de grenzen 

 
die door mensen zijn gemaakt. 

 

 
3   

 
Prijs de Heer, de weg is open 

 
naar de Vader, naar elkaar. 

 
Jezus Christus, Triomfator, 

 
mijn Verlosser, Middelaar. 

 
Vader, met geheven handen 

 
breng ik U mijn dank en eer. 

 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 

 
Jezus Christus is de Heer! 

 

Moment van stilte, votum, groet  we gaan zitten 
           
Zingen: Evang. Liedbundel 8     

 
Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Gebed 
 
Kinderlied  Sta eens even op als je Jezus liefhebt, via de beamer 
 
1 Sta 's even op als je Jezus liefhebt. 
Sta 's even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 

2 Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 

3 Draai eens even rond als je Jezus liefhebt. 
Draai eens even rond als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 

4 Spring eens in de lucht als je Jezus liefhebt. 
Spring eens in de lucht als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 

 5 Ga eens even zitten als je Jezus liefhebt. 
 Ga eens even zitten als je van Hem houdt. 
 Laat eens merken, laat eens merken 
 dat je van Hem houdt. 
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Lezing  2 Kron. 5: 1-14  HSV door  Bertha Zegwaard 

51Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God 
een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensen handen gemaakte woning in de hemel. 2Wij zuchten in 
onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken.3We zijn er 
echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn.4Zolang we in onze aardse tent verblijven 
zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat 
er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5Hiervoor heeft 
God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven. 

6Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver 
van de Heer wonen. 7We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. 8We blijven vol 
goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. 9Daarom 
ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. 10Want wij 
moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor 
wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. 
Door Christus met God verzoend 
11Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij 
zijn; hopelijk weet u het ook wanneer u te rade gaat bij uw geweten. 12We bevelen onszelf niet opnieuw 
aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op 
uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. 13Zijn we in extase, dan is het voor God; zijn we bij 
zinnen, dan is het voor u. 14Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één 
mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven,  
 
Preek 
 
We zingen 4 liederen uit Opwekking  
 
Opw. 549       

Ik kniel neer en belijd 
U bent Heer, in dit huis 
Ik kniel neer, en belijd 
U bent Heer, in dit huis. 

 

  U bent mijn leven, mijn licht. 
  ik zoek uw aangezicht. 
  Aan uw voeten, dicht bij U 
  Kniel ik neer, kniel ik neer. 
 

Opw. 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 
 

Opw. 428   

1   Genade, zo oneindig groot, 

 
dat ik, die ’t niet verdien, 

 
het leven vond, want ik was dood 

 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 

 

2   Genade, die mij heeft geleerd 

 
te vrezen voor het kwaad. 

 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 

 
dat God mij nooit verlaat. 

 

3   Want Jezus droeg mijn zondelast 

 
en tranen aan het kruis. 

 
Hij houdt mij door genade vast 

 
en brengt mij veilig thuis. 

 

4   Als ik daar in zijn heerlijkheid 

 
mag stralen als de zon, 

 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

 
dat ik genade vond. 

 

 
Opw. 733 

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

Refrein: 
 

2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Refrein:                                                                                                                      

 
3 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein 2x 
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Kinderen komen terug 
 
Collecte 
1e   Onkosten voor de samenkomst 
2e   Plaatselijke diaconie 
 
NLB 868: 1, 2, 3, 4 en 5     

 
1   Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

 
Komt allen saam, 

 
psalmzingt de heilige naam, 

 
looft al wat ademt de Here. 

 

2   Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen geheven. 

 
Hij die u leidt, 

 
zodat uw hart zich verblijdt, 

 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

 
 
3   Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 

 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 

 
Hij heeft u lief, 

 
die tot zijn kind u verhief, 

 
ja, Hij beschikt u ten leven. 

 
4   Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

 
Denk elke dag 

 
aan wat zijn almacht vermag, 

 
die u met liefde bejegent. 

 
5   Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 

 
Hart wees gerust, 

 
Hij is uw licht en uw lust. 

 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Dankgebed en voorbede 
 

We gaan staan 
 

Zingen:   Opw 181   

 
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! 
 
Zegen           
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