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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  
Zondag 17 september 2017 in het Lentiz College  

Spreker: ds. Wout van Haften 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

 
 

Welkom en mededelingen (Peter Bolderheij) 

 

Aansteken van de kaars (Rie Broekman) 

 

Zingen: Liedboek voor de kerken 150: 1 en 2  (staand) 

 

1. Looft God, looft Hem overal.  2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

 Looft de Koning van ’t heelal  harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

  om zijn wonderbare macht,  Cither, cimbel, tamboerijn, 

  om de heerlijkheid en kracht  laat uw maat de maatslag zijn 

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

 Looft 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. 

 

Votum en groet 

Zingen: Evangelisch liedboek 254  

 

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

als in den beginne, 

nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 

 

Woord van verootmoediging 

Zingen: Liedboek voor de kerken 316: 1 en 2 

 

1. Blijf bij ons, Jezus, onze Heer;  2. Geef ons in deze zware tijd 

  de avond daalt op aarde neer;   volharding en standvastigheid, 

  het helder licht, uw godlijk woord,  opdat wij woord en sacrament 

  moog’ bij ons schijnen ongestoord.  Bewaren tot aan ’s werelds end. 

 

Gebed 

 

Zingen: Liedboek voor de kerken 316: 4 

 

4. Blijf Heer ons met uw woord nabij 

  en maak ons van de vijand vrij, 

  deel aan uw kerk genade mee, 

  geduld en eenheid, moed en vrêe. 

 
Schriftlezing Lucas 21: 1 t/m 9 en 25 t/m 28 (NBV) (door Suzanne van Woerden) 
1  Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. 2  Hij zag ook dat een arme weduwe er 
twee muntjes in gooide, 3  en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. 4  
Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig 
had voor haar levensonderhoud.’ 5  Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken 
waarmee hij versierd was, zei hij: 6  ‘Wat jullie hier zien–er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal 
blijven; alles zal worden afgebroken.’ 7  Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en 
aan welk teken kunnen we het herkennen?’ 8  Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die 
mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het, ”of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet! 9  Als jullie berichten horen over 
oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ 
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25  Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst 
voor het gebulder en het geweld van de zee; 26  de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal 
gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27  Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien 
komen, bekleed met macht en grote luister. 28  Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, 
want jullie verlossing is nabij!’ 
 

Kinderlied: Hij is de rots  (van Elly en Rikkert, met beamer) 

 

Kinderen gaan naar de eigen samenkomst 

 

Schriftlezing Openbaring 21: 1 t/m 5 (NBV) (door Suzanne van Woerden) 

1  Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er 

niet meer. 2  Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als 

een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3  Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die 

uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun 

God bij hen zijn. 4  Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, 

geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5  Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ –Ik hoorde zeggen: 

‘Schrijf het op,  want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 

 

Zingen: Liedboek voor de kerken 316: 6 

 

6. Uw woord maakt onze harten sterk, 

  het is de schutsmuur van uw kerk. 

  Houd ons daarbij, opdat wij Heer, 

  buiten uw woord niets zoeken meer. 

 

Verkondiging  

Meditatief pianospel  
 
 
Zingen: Liedboek voor de kerken 427: 1, 2 en 5 

1.  Beveel gerust uw wegen, 2. De Heer moet gij vertrouwen, 5. Laat Hem besturen, waken, 
  al wat u ’t harte deert,  begeert gij de uitkomst goed,  ’t is wijsheid wat Hij doet! 
  der trouwe hoed’ en zegen  op Hem uw hope bouwen,  Zo zal Hij alles maken, 
  van Hem, die ’t al regeert.  Zal slagen wat gij doet.  Dat ge u verwonderen moet, 
  Die wolken, lucht en winden  Door geen bekommeringen,  als Hij, die alle macht heeft, 
  wijst spoor en loop en baan,  geen klagen en geen pijn  met wonderbaar beleid 
  zal ook wel wegen vinden  laat God zich iets ontwringen:  geheel het werk volbracht heeft, 
  waarlangs uw voet kan gaan.  Hij wil gebeden zijn.  waarom gij thans nog schreit. 
 

De kinderen komen terug 

Gebeden (Eindigend met Onze Vader ( NBG)) 

 
Collecte  1

e
 inzameling is voor de onkosten  

  2
e
 inzameling is voor de Stichting “Vrienden van Ipse de Bruggen” 

 

 

Zingen: Evangelisch liedboek 413: 1 en 4 

   Refrein 

1.  Lichtstad met uw paarlen poorten,  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 4. Wat een vreugde zal dat wezen 

  wond’re stad zo hoog gebouwd, luist’ren naar zijn liefdesstem,  straks vereend te zijn met Hem 

  nimmer heeft men op deze aarde, daar geen rouw meer en geen tranen  in de stad met paarlen poorten 

 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. in het nieuw Jeruzalem  in het nieuw Jeruzalem 

          Refrein 

 Zegen 


