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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  
Zondag 6 augustus 2017 in het Lentiz College  

Spreker: Pieter Jan Korpershoek 
Pianist: Gerda Poot 

Thema: De Boom des Levens is voor ons een Bron! 
 
 

 

Welkom en mededelingen (Peter Bolderheij) 

 

Aansteken van de kaars (Wim van Buuren) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 98: 1, 3 en 4  (staand) 

 

1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 

  want Hij bracht wonderen tot stand.  de psalmen gaan van mond tot mond. 

  Wij zien Hem heerlijk triomferen  De naam des Heren wordt geprezen, 

  met opgeheven rechterhand.  lofzangen gaan de wereld rond. 

  Zing voor de Heer, Hij openbaarde  Hosanna voor de grote koning, 

  bevrijdend heil en bindend recht  verhef, bazuin, uw stem van goud, 

  voor alle volkeren op aarde.  de Heer heeft onder ons zijn woning, 

  Hij doet zoals Hij heeft gezegd.  de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

4. Laat alle zeeën, alle landen 

  Hem prijzen met een blij geluid. 

  Rivieren klappen in de handen, 

  de bergen jubelen het uit. 

  Hij komt, o volken wees verblijd, 

  Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

  zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

 

Stilgebed en groet   

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 150: 1 en 2 

 

1. Loof God, loof Hem overal. 2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

  Loof de Koning van ’t heelal  harp en fluit, verheerlijk Hem! 

  om zijn wonderbare macht,  Citer, cimbel, tamboerijn, 

  om de heerlijkheid en kracht  laat uw maat de maatslag zijn 

  van zijn naam en eeuwig wezen.  van Gods ongemeten wezen, 

  Loof de daden, groot en goed,  opdat zinge al wat leeft, 

  die Hij triomferend doet.  juiche al wat adem heeft 

  Hem zij eer, Hij zij geprezen.  tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Gebed 

 

Kinderlied: God kent jou, vanaf het begin.. Elly en Rikkert  (via de beamer) 

 

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
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Schriftlezing Genesis 2: 8-17 (NBV):  (door Toos Renzen) 

 
8  God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9  
Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van 
de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. 10  Er ontspringt in Eden een rivier 
die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11  Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel 
Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12  (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook 
balsemhars en onyx.) 13  De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14  De derde rivier heet 
Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat. 15  God, de HEER, bracht de mens dus in 
de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16  Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in 
de tuin mag je eten, 17  maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je 
onherroepelijk sterven.’ 
 

Schriftlezing Openbaringen 22: 1-2 (NBV) 
 
1   Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van 
God en van het lam. 2  In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een 
levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken 
genezing. 
 
 

Zingen: Nieuwe Liedboek 737: 1, 3, 5, 12 en 21 

1.  Jeruzalem, mijn vaderstad, 3.  Daar is geen zon, daar is geen maan, 5.  God geve mij, Jeruzalem, 
 mijn moederhuis, wanneer  geen mist, geen duisternis,  dat ik eens op een dag 
  zal ik u zien zoals ge zijt,  maar ’t licht komt van de troon vandaan  een pelgrim aan uw poorten ben 
  de bruid van onze Heer?  waar de Messias is.  en dat ik binnen mag. 

   
12.  De stroom des levens vloeit maar aan, 21.  Jeruzalem, mijn vaderhuis, 
 de straten in en uit  mijn moederstad, wanneer 

  waarlangs de hoge bomen staan,  zal ik u zien? Wij zijn op reis 
  het groene levenskruid,  naar u en naar de Heer!  
 
 
Verkondiging  
 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 195 

Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
Voorbeden en Dankgebed  
 
 
Collecte  1

e
 inzameling is voor de onkosten  

  2
e
 inzameling is voor Gered Gereedschap 

 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 978: 1 en 4 

1.  Aan U behoort, o Heer der heren, 4.  Laat dan mijn hart U toebehoren 
  de aarde met haar wel en wee,  en laat mij door de wereld gaan 
  de steile bergen, koele meren,  met open ogen, open oren 
  het vaste land, de onzekere zee.  om al uw tekens te verstaan. 
  Van U getuigen dag en nacht.  Dan is het aardse leven goed, 
  Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.  omdat de hemel mij begroet. 
   
  

 Zegen 


