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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  
Zondag 27 augustus 2017 in het Lentiz College  
Spreker: majoor Heleen A. Buitelaar uit Elburg 

Pianist: Suzanne Zijderveld 
Thema: ‘Zolang ik zweeg…………..’ 

 
Welkom en mededelingen (Gerard Leijsen) 

 

Aansteken van de kaars (Louisa van der Drift) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 413: 1, 2 en 3  (staand) 

 

1. Grote God, wij loven U, 2. Alles wat U prijzen kan, 3. Heer, ontferm u over ons, 

  Heer, o sterkste aller sterken!  U, de Eeuwige, ongeziene,  open uwe vaderarmen, 

  Heel de wereld buigt voor U   looft uw liefde en zingt ervan.  stort uw zegen over ons, 

  en bewondert uwe werken.  Alle engelen, die U dienen,  neem ons op in uw erbarmen. 

  Die Gij waart te allen tijd,  roepen U nooit lovensmoe:  Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

  blijft Gij ook in eeuwigheid.  ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!  laat ons niet verloren gaan. 

 

 

Zingen: Hemel Hoog 29  

 

Loof de Here, mijn ziel, 

Loof de Here, mijn ziel, 

en alles wat in mij is 

zijn heilige naam. 

 

Zingen: Hemel Hoog 275: 1, 2, 3 en 4 

 

1. Heer, ik kom tot U, 2. Met uw liefde, Heer, 3. Zie mij voor U staan, 4. Jezus op uw woord, 

  hoor naar mijn gebed.  kom mij tegemoet,  zonden en onrein.  vestig ik mijn hoop. 

 Vergeef mijn zonden nu,  nu ik mij tot U keer,  O, Jezus raak mij aan,  U leeft en U verhoort 

 en reinig mijn hart.  en maak alles goed.  van U wil ik zijn.  mijn bede tot U. 

 

Kindermoment 

Zingen Van A tot Z met de beamer 

Schriftlezing Psalm 32 (NBV) (door Marien Boers) 
 
1   Van David, een kunstig lied.   7  Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood  
 Gelukkig de mens van wie    en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela  
  de ontrouw wordt vergeven,  8   ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.  
 van wie de zonden worden bedekt.    Ik geef raad, op jou rust mijn oog. 
2   Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,  9   Wees niet redeloos als paarden of ezels  
 als in zijn geest geen spoor van bedrog is.    die met bit en toom worden bedwongen, 
3   Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,    dan zal geen kwaad je treffen.’ 
 kreunend leed ik, de hele dag.  10  Een slecht mens heeft veel leed te verduren,  
4   Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,    maar wie op de HEER vertrouwt  
 mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela    wordt met liefde omringd. 
5   Toen beleed ik u mijn zonde,  11   Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,  
 ik dekte mijn schuld niet toe,    zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. 
 ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – 
 en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela  
6   Laten uw getrouwen dus tot u bidden  
 als zij in zichzelf een zonde vinden.  
 Stormt dan een vloed van water aan,  
 die zal hen niet bereiken.  
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Zingen: Hemel Hoog 176: 1 en 3 

 

1. God enkel licht, 3. Heer, waar dan heen? 

  wiens aangezicht  Tot U alleen! 

  zo blinkend is van luister,  Gij zult ons niet verstoten. 

  ziet ons onrein,  Uw eigen Zoon 

  ziet hoe wij zijn  heeft tot uw troon 

  vervallen aan het duister.  De weg ons weer ontsloten. 

 
Zingen: Hemel Hoog 668: 1 en 3 
  Refrein:  
1. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht, kracht,  
  Daar’s kracht in het bloed!  wonderbare kracht 
  Daar’s kracht in het bloed!  in het bloed van het Lam 
  Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.  Daar is kracht, kracht, 
  Daar’s kracht in het bloed van het Lam.  wonderbare kracht 
  Refrein in het dierbaar bloed van het Lam 

3.  Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u. 

  Daar’s kracht in het bloed! 

  Daar’s kracht in het bloed! 

  Hoor naar zijn woord en gelooft in Hem nu. 

  Daar’s kracht in het bloed van het Lam. 

  Refrein 

 

Zingen: Hemel Hoog 338 

 

Stel mijn vertrouwen 

op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar hem op en ‘k weet: 

Hij is mij steeds nabij. 

 

Schriftlezing 1 Johannes 1: 5-10 (NBV) 

 

5  Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van 

duisternis. 6  Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven 

we niet volgens de waarheid. 7  Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar 

verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 8  Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, 

misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9  Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, 

ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10  Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken 

we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 836: 1, 2 en 4 

1. O Heer die onze Vader zijt, 2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  4. Leg Heer uw stille dauw van rust 

  vergeef ons onze schuld.  als eenmaal bij de zee.   op onze duisternis. 

  Wijs ons de weg der zaligheid,  Geef dat ook wij uw nodend woord  Neem van ons hart de vrees, de lust, 

  en laat ons hart, door U geleid,  vertrouwen, volgen ongestoord,  en maak ons innerlijk bewust 

  met liefde zijn vervuld,  op weg gaan met U mee,  hoe schoon uw vrede is, 

  met liefde zijn vervuld.  op weg gaan met U mee.  hoe schoon uw vrede is. 
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Gebed om Gods Geest bij het openen van het Woord 

 

Verkondiging  ’Zolang ik zweeg….! 

  
 
 
Zingen: Hemel Hoog 667: 1 en 3 

1. Wees stil voor het aangezicht van God 3. Wees stil, want de kracht van onze God 

  want heilig is de Heer.  daalt neer op dit moment; 

  Aanbid Hem met eerbied en ontzag  de kracht van de God die vergeeft 

  en kniel nu voor Hem neer;  en ons genezing brengt. 

 die zelf geen zonde kent  Niets is onmogelijk 

  en ons genade schenkt.  voor wie gelooft in Hem. 

  Wees stil voor het aangezicht van God  Wees stil, want de kracht van onze God 

 want heilig is de Heer.  daalt neer op dit moment. 

 

Gebed, dankgebed en voorbede 

 
Collecte  1

e
 inzameling is voor de onkosten  

  2
e
 inzameling is voor de plaatselijke diaconie 

 

 

Zingen: Hemel Hoog 611: 1, 2, 4 en 7 

1.  O hoogt’ en diepte, looft nu God, 2.  O wond’re liefd’, o wijsheid Gods, 
  aanbidt zijn heiligheid!  toen zond’ ons ’t licht benam, 
  Zijn woord werd nimmer nog gepeild,  hebt Gij ’t verlossend pad gebaand: 
  zijn weg is majesteit.  Een tweede Adam kwam 
   
4.  Ja, meer dan ziel en leven zijn 7.  O hoogt’ en diepte, looft nu God, 
  gegund aan bloed en vlees:  aanbidt zijn heiligheid! 
  God zelf zal in ons wezen zijn,  Zijn woord werd nimmer nog gepeild, 
  zijn ademende Geest!  zijn weg is veiligheid. 
   
  

 Zegen 

 

 

Er is in deze dienst aandacht voor de kinderen die naar de middelbare school gaan : 

Marit de Jong, Simon van Aalst en Kamyl Vooys (Ton Molenaar) 


