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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  
Zondag 8 oktober 2017 in het Lentiz College  

Spreker: Ariane Kuyvenhoven 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

Thema: “De geloofscrisis van Asaf”  
  

Welkom en mededelingen (Nel van Buuren) 

Aansteken van de kaars (Tineke Vijlbrief) 

 
Zingen: Nieuwe Liedboek Psalm 17: 2 en 7 (staand) 
2. Gehoorzaam aan uw heilig woord, 7. O blij vooruitzicht dat mij streelt, 
  blijf ik gedurig op uw wegen;  ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 

  ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen,  U in gerechtigheid aanschouwen, 

  zo ga ik zonder struik'len voort.  verzadigd met uw god’lijk beeld. 

  Ik roep U aan, Heer hoog verheven,   

  want gij verhoort, Gij antwoordt mij,   

  wees mij genegen en nabij,   

  Gij zult mij immers niet begeven?   

 

 

Bemoediging en groet 

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 886:  

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
 
Gebed 
 

Zingen kInderlied “Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?” (via de beamer) 

 

Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 

 
Schriftlezing:  (door Cor Doelman) 
Psalm 73 (Herziene Statenvertaling) 
731Een psalm van Asaf. 

Ja, God is goed voor Israël, 
voor hen die zuiver van hart zijn. 
2Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, 
mijn schreden waren haast uitgeschoten, 
3want ik was jaloers op de dwazen, 
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toen ik de vrede van de goddelozen zag. 
4Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, 
en hun kracht is fris. 
5Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen, 
en worden niet gekweld met andere mensen. 
6Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek, 
het geweld bedekt hen als een mantel. 
7Hun ogen puilen uit van vet, 
zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. 
8Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking, 
zij spreken uit de hoogte. 
9Zij zetten hun mond op tegen de hemel, 
hun tong wandelt honend rond op de aarde. 
10Daarom kan Gods volk ertoe komen, 
wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, 
11dat zij zeggen: Hoe kan God het weten? 
Zou de Allerhoogste er weet van hebben? 
12Zie, dezen zijn goddeloos, 
toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. 
13Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd 
en mijn handen in onschuld gewassen. 
14Want de hele dag word ik gekweld 
en mijn bestraffing is er elke morgen. 
15Als ik zou zeggen: Ik zal ook zo spreken, 
zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw kinderen. 
16Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, 
maar het was moeite in mijn ogen, 
17totdat ik Gods heiligdom binnenging 
en op hun einde lette. 
18Ja, U zet hen op gladde plaatsen, 
U doet hen in verwoesting vallen. 
19Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting! 
Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. 
20Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, 
zult U, Heere, als U wakker wordt, hun beeld verachten. 
21Toen mijn hart verbitterd was 
en ik in mijn nieren geprikkeld werd, 
22hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets! 
Ik was een redeloos dier bij U. 
23Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, 
U hebt mijn rechterhand gegrepen. 
24U zult mij leiden door Uw raad, 
daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. 
25Wie heb ik behalve U in de hemel? 
Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. 
26Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, 
dan is God de rots van mijn hart 
en voor eeuwig mijn deel. 
27Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; 
U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten. 
28Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. 
Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, 
om al Uw werken te vertellen. 
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Zingen: Opwekking 717 

1. Stil mijn ziel, wees stil 2. God, U bent mijn God 3. Stil, mijn ziel, wees stil 
  en wees niet bang  en ik vertrouw op U  en dwaal niet af; 
  voor de onzekerheid van morgen. en zal niet wank’len.  dwars door het dal zal Hij je leiden 
  God omgeeft je steeds;  Vredevorst, vernieuw een   Stil, vertrouw op Hem 
  Hij is erbij  vaste geest binnenin mij,  en hef je schild  
  in je beproevingen en zorgen.  die rust in U alleen.  tegen de pijlen van verleiding. 
  
4. God, U bent mijn God 5. Stil, mijn ziel, wees stil 6. God, U bent mijn God … 
  en ik vertrouw op U  en laat nooit los  en ik vertrouw op U 
 en zal niet wank’len.  de waarheid die je steeds omarmd heeft.  en zal niet wank’len. 
 Vredevorst, vernieuw een   Wacht, wacht op de Heer;  Vredevorst, vernieuw een 
 vaste geest binnenin mij,  de zwartste nacht  vaste geest binnenin mij, 
 die rust in U alleen.  verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt  die rust in U alleen. 
     (2x) 
 
      Ik rust in U alleen 
      In U alleen! 
Preek: “De geloofscrisis van Asaf” 
 
 
 

Zingen: Psalm 73: 12, 13 en 14 (oude berijming) 

12. 'k Zal dan gedurig bij U zijn, 13. Wien heb ik nevens U omhoog? 

  In al mijn noden, angst en pijn;  Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 

  U al mijn liefde waardig schatten,  Op aarde nevens U toch lusten? 

  Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.  Niets is er, waar ik in kan rusten. 

  Gij zult mij leiden door Uw raad,  Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 

  O God, mijn heil, mijn toeverlaat;  Of bangen nood, mijn vlees en hart, 

  En mij, hiertoe door U bereid,  Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

       Opnemen in Uw heerlijkheid.  Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

 

14. Wie, ver van U, de weelde zoekt, 

  Vergaat eerlang en wordt vervloekt; 

  Gij roeit hen uit, die afhoereren 

  En U den trotsen nek toekeren; 

  Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, 

  Nabij te wezen bij mijn God; 

  'k Vertrouw op Hem geheel en al, 

  Den HEER, Wiens werk ik roemen zal. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Collecte  1e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

  2e inzameling is voor het plaatselijk jeugdwerk 
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Zingen: Nieuwe Liedboek 904: 1, 2, 3, 4 en 5 

1. Beveel gerust uw wegen, 2. De Heer moet gij vertrouwen, 

  al wat u ’t harte deert,  begeert gij de uitkomst goed,  

 der trouwe hoede en zegen  op Hem uw hope bouwen, 

  van Hem, die ’t al regeert.  zal slagen wat gij doet. 

  Die wolken, lucht en winden  Door geen bekommeringen, 

  wijst spoor en loop en baan,  geen klagen en geen pijn 

  zal ook wel wegen vinden  laat God zich iets ontwringen: 

  waarlangs uw voet kan gaan.  Hij wil gebeden zijn. 

 

3. Laat Hem besturen, waken, 4. Wel kan zijn hulp vertragen, 

  ’t is wijsheid wat Hij doet!  en ’t schijnt soms in de nacht, 

  Zo zal Hij alles maken,  alsof geen licht zal dagen, 

  dat ge u verwonderen moet,  alsof geen troost u wacht, 

  als Hij, die alle macht heeft,  als u de angst doet beven 

  met wonderbaar beleid  dat God u niet meer kent, 

  geheel het werk volbracht heeft,  dat Hij zich van uw leven 

  waarom gij thans nog schreit.  voorgoed heeft afgewend. 

 

5. Maar blijft gij met vertrouwen 

  naar God zien in de nacht; 

  dan doet Hij u aanschouwen 

  wat gij het minst verwacht. 

  Eens zal Hij u bevrijden 

  ook van de zwaarste last, 

  houd moedig bij het strijden 

  aan zijn beloften vast. 

ZEGEN 


