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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet”  
Zondag 5 november 2017 in het Lentiz College  

Spreker: Ariane Kuijvenhoven 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

Thema: “Vergeet niet te danken!”  
  

Welkom en mededelingen (Bas den Hertog) 

Aansteken van de kaars (Toos Renzen) 

Zingen: Nieuwe Liedboek 912: 1. 4 en 6 (staand) 
 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 4. Neem mijn zilver en mijn goud, 6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
  toegewijd zijn aan uw eer.   dat ik niets aan U onthoud.  ’k leg voor U haar schatten neer. 
  Maak mijn uren en mijn tijd  Maak mijn kracht en mijn verstand  Neem mijzelf en voor altijd 
  tot uw lof en dienst bereid.  tot een werktuig in uw hand.  ben ik aan U toegewijd. 
 

Moment van stilte, votum, groet en bemoediging   

(gemeente gaat zitten) 

Zingen: Opwekking 281 (2x)  

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 
 
Zingen: Opwekking 520  

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 2.  Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

  Leer mij U kennen in vreugde en smart.   dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

  Laat mijn gedachten op U zijn gericht,   U als mijn Vader en ik als Uw kind 

  wakend of slapend, vervuld van Uw licht.   dat in Uw armen geborgenheid vindt. 

 

3.  Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 4.  Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

  maak mij tot machtige daden bereid.   Bij U te wonen is al wat ik wens 

  Wees als een burcht      Met als beloning dat ik op U lijk 

  Als een toren van kracht,    Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

  Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

5.  Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

  Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 

  Stralend van vreugde, ) 

  Getooid als een bruid  ) 

  Gaat mijn verlangen  ) 2x 

  Nog meer naar U uit.  ) 

Kindermoment 

 

Zingen: Van A tot Z (met beamer) 
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Schriftlezing:  (door Bram van der Drift) 
Joël 1 (Herziene Statenvertaling) 
1  Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Joël, de zoon van Pethuel. De sprinkhanenplaag en de 
droogte 2 Hoor dit, oudsten, neem dit ter ore, alle inwoners van het land! Is dit gebeurd in uw dagen of in de 
dagen van uw vaderen? 3 Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen 
vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. 4 Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de 
veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan 
overliet, at de zwermsprinkhaan op. 5 Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag, alle wijndrinkers, over de 
jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. 6 Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig 
en niet te tellen; zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. 7 Het heeft van 
Mijn wijnstok een woestenij gemaakt en Mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild 
en weggeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. 8 Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een 
rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. 9 Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het 
huis van de HEERE. De priesters treuren, de dienaren van de HEERE. 10 Het veld is verwoest, de grond 
treurt, want het koren is verwoest, de nieuwe wijn opgedroogd, de olie verkommerd. 11 Akkerbouwers staan 
beschaamd, wijnbouwers weeklagen over de tarwe en over de gerst, want de oogst op het veld is verloren. 
12 De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, de granaatappelboom, ook de palmboom en de 
appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de 
mensenkinderen. 13 Omgord u en bedrijf rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar. Kom, overnacht 
in rouwgewaden, dienaren van mijn God, want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God 
onthouden. 14  Kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en 
alle inwoners van het land in het huis van de HEERE, uw God, en roep tot de HEERE. 15 Ach, die dag! Ja, 
 de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. 16 Is niet voor 
onze ogen het voedsel weggenomen, uit het huis van onze God blijdschap en vreugde? 17 De zaadkorrels 
zijn verschrompeld onder hun aardkluiten, de voorraadschuren verwoest, de graanschuren afgebroken, want 
het koren is verdord. 18 Hoe kreunt het vee! De kudden rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen 
weide. Zelfs kudden kleinvee moeten boeten. 19 Tot U, HEERE, roep ik, want een vuur heeft de weiden van 
de woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen van het veld verzengd. 20 Zelfs de dieren van het veld 
schreeuwen naar U, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weiden van de woestijn 
verteerd. 

 
Overdenking: “Vergeet niet te danken!”” 
 
 
Zingen: Psalm 68: 10 en 17 (oude berijming) 

10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 17. Hoe groot, hoe vrees’lijk zij G’alom, 

  Hij overlaadt ons, dag aan dag,  Uit Uw verheven heiligdom, 

  met Zijne gunstbewijzen.  Aanbidd’lijk Opperwezen! 

  Die God is onze zaligheid;  ’t Is Isrels God, die krachten geeft, 

  Wie zou de hoogste Majesteit  Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 

  Dan niet met eerbied prijzen ?  Looft God elk moet hem vrezen. 

  Die God is ons een God van heil; 

  Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, 

  Ons ’t eeuwig, zalig leven; 

  Hij kan én wil, én zal in nood, 

  Zelfs bij het naad’ren van den dood, 

  Volkomen uitkomst geven. 

 

Viering Heilig Avondmaal 

Uiteenzetting en lezing van de instelling 

 

Avondmaalsformulier  
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
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Instelling 

Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: 

Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer 

Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn 

lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.' 

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed 

gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.' 

En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van 

de Heer, totdat hij komt. 

Christus gedenken 

Luisterend naar deze woorden van onze Heer Jezus Christus, staan we erbij stil dat hij door zijn Vader naar 

deze wereld gestuurd is en zich voor ons, zondaars, heeft prijsgegeven. Met blijdschap maken we bekend 

dat zijn dood ons het leven schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader, die zijn eigen Zoon voor 

ons opgeofferd heeft. 

We danken onze redder, die als een goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. 

Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt. We 

doen dat in het volle besef dat wij, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten 

straks brood waar we geen enkel recht op hebben, nog niet op een kruimel. Dat erkennen we hier in de 

aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen 

ons vast aan de belofte van God zelf dat al onze zonden vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon 

Jezus Christus als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij. 

We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit 

feestmaal. Als armen komen we bij de gulle gever, als zieken bij de dokter die genezing schenkt, als 

schuldigen voor de rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem die levend maakt. We hebben niets in 

onszelf, maar alles in Christus. 

Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Hijzelf is voor ons het 

brood dat leven geeft.  

Eén zijn 

Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die 

Geest verbindt hij ons aan zichzelf. Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: 

ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. 

Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij 

ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters, als delen van één lichaam. De apostel Paulus schrijft 

namelijk: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat 

ene brood. We vormen samen één lichaam om elkaar in liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt 

Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 

Verwachten 

We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft: altijd wanneer u dit 

brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Bij brood en beker zijn we 

blij deel te hebben aan het nieuwe verbond , dat vastligt in Christus' bloed. We danken de Vader het geluk te 

mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken en vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. 

Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de 

overweldigende vreugde die hij ons heeft beloofd, naar de bruiloft van het Lam , waar hij met ons opnieuw 

wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en 

bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus! 

Gebed en nodiging 
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Zingen: Joh. de Heer 1: 1, 2 en 3 

 
1. Ruis, o Godsstroom der genade 2. Laat het uit Gods hemel stromen 
  in gemeent’ en huis en hart!  In de kerken overal! 
  Laat in U gezond zich baden,  Van uw nederdaling dromen 
  wat gebogen gaat door smart!  Moede harten zonder tal. 
  Stroom, o Heil’ge Geest terneder  Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
  op  het uitgedroogde land;  kracht, die zielen opwaarts tilt, 
  en de bloemen bloeien weder,  brengt uw ruisen, die ‘t verlangen 
 haast verwelkt door zonnebrand.  Als een heilig lied doortrilt. 
 
3. Komt, gij dorstigen, hier drinken  
  uit die milde heilfontein! 
  Laat uw ziel in ’t stof niet zinken, 
  maar in haar gereinigd zijn. 
  Laat U door haar golven dragen 
  tot waar liefde nooit verkoelt, 
  waar de kust der aardse dagen 
  door Gods vreugde wordt omspoeld. 
 
Viering van het Heilig Avondmaal 
 

Zingen: Opwekking 588  

   Refrein: 

1.  Er is geen vriend zo trouw als Jezus Nooit is ons zoveel troost gegeven 

  Nee niet één, Nee niet één. zoveel liefde heeft Hij alleen 

  Jezus alleen kan ons hart genezen Er is geen vriend zo trouw als Jezus 

  Hij alleen, Hij alleen Nee niet één, Nee niet één. 

 

2.  Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is 3.  Jezus kent onze strijd en zorgen 

  Nee niet één, Nee niet één.   Leidt ons steeds door de dalen heen 

  Geen donk're nacht kan ons van Hem scheiden,  Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is 

  Nee niet één, Nee niet één.  Nee niet één, Nee niet één. 

 

4.  Nooit is een zondaar vergeefs gekomen   Refrein 

  Nee niet één, Nee niet één. 

  Elk die gelooft heeft Hij aangenomen 

  Hij alleen, Hij alleen 

 

Dankgebed en voorbede 

 
Collecte  1e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

  2e inzameling is voor My book buddy 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 864: 1, 4 en 5 

1. Laat ons de Heer lofzingen, 4. Daarom dan niet versagen, 5. Daarom lof zij de Here, 

  juich, al wie bij Hem hoort!  maar moedig verder gaan!  in wie ons heil bestaat, 

  Hij zal met trouw omringen  De Heer doet redding dagen,  Hem die ons toe wou keren 

  wie steunen op zijn woord.  Hij trok uw lot zich aan.  zijn liefelijk gelaat. 

  Al moet ge hier ook dragen  Wie lijdt, – God zal het merken,  Hij moge ons behoeden, 

  veel duisternis en dood,  ’t is alles Hem bekend;  elkander toegewijd, 

  gij hoeft niet te versagen,  Hij zal zijn kinderen sterken  en schenke ons al ’t goede 

  Hij redt uit alle nood.  met woord en sacrament.  nu en in eeuwigheid. 

 

Zegen 


