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Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”  
Zondag 19 november 2017 in het Lentiz College  

Spreker: Arnoud Drop 
Pianist: Hans Cok 

  
Welkom en mededelingen (Peter Bolderheij)) 

Aansteken van de kaars (Bertha vd Kooy – Zegwaard) 

Zingen: Nieuwe Liedboek 25a: 1 en 2 (staand) 

 

1. Mijn ogen zijn gevestigd 2.  Maar wees mij dan genadig 

  op God, of Hij mij redt.  en richt mijn leven op, 

  Mijn hart, hoezeer onrustig,  dat ik opnieuw gestadig 

  heb ik op Hem gezet.  kan gaan in 's levens loop. 

  Kan ik de nacht verduren,  Mijn hart, hoezeer onrustig, 

  waarin Gij verre zijt?  heb ik op U gezet, 

  Gij zult mijn voeten sturen  Mijn ogen zijn gevestigd 

  in 't duister van de tijd.  op U, tot Gij mij redt. 

 
 

Groet en gebed om Zegen 
(gemeente gaat zitten) 
 

Zingen: Hemelhoog 652: 1, 3, 4 en 5 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 3.  Mijn Herder en mijn Held, mijn Vriend, 

  klinkt mij uw naam in 't oor,  mijn Koning en Profeet, 

  uw naam die mij geloven doet:  mijn Priester die mijn schuld ontbindt, 

  Gij gaat mij reddend voor;  mijn Weg, waarop ik treed. 

 
4. Al wat ik doe al wat ik wil 5.  Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
 het is te zwak, te koud,  een zon diep in de nacht, 
  maar sterk en vurig wordt de ziel  roep ik uw nadering reeds uit 
  wanneer zij U aanschouwt.  Omdat ik U verwacht. 
 
 
Gebed om de opening van Gods Woord 
 
Zingen Kinderlied: Hij is Koning (van Elly en Rikkert, met beamer) 

 

De kinderen gaan naar de eigen samenkomst 
 
 
Schriftlezing: Rechters 6:1-8 en 25-32 (door Dieuwke van der Wel) 
1 (1–2) Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de HEER. Daarom leverde hij hen uit aan het 
volk van Midjan, dat hen zeven jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de 
Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. 3  Elk jaar 
wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere 
woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. 4  Ze sloegen er hun tenten op en 
vernietigden de oogsten, tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven, nog 
geen schaap, geen rund en geen ezel. 5  Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en 
hun tenten: een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. 6  
Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede, en het volk riep de HEER te hulp. 7  Toen de 
Israëlieten de HEER tegen de Midjanieten te hulp riepen, 8  stuurde hij een profeet, die hun zei: ‘Dit zegt de 
HEER, de God van Israël: Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid, ik heb jullie verlost uit de slavernij. 
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25  Diezelfde nacht zei de HEER tegen Gideon: ‘Neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al zeven 
jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baäl heeft opgericht en hak de Asjerapaal die ernaast 
staat om. 26  Bouw voor de HEER, je God, een altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals 
het hoort. Maak met het hout van de omgehakte Asjerapaal een vuur om de stier te offeren.’ 27  Gideon nam 
tien van zijn knechten mee en deed wat de HEER hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en 
stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen, daarom deed hij het ‘s nachts. 28  De volgende ochtend 
zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baäl was afgebroken en dat de Asjerapaal ernaast was 
omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd, en wel op een nieuw altaar. 29  Ze vroegen zich af wie 
dat gedaan kon hebben, en na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de 
schuldige was. 30  Toen eisten ze van Joas: ‘Lever uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het 
altaar van Baäl gesloopt en de Asjerapaal omgehakt.’ 31  Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn huis te 
hoop waren gelopen: ‘U wilt het voor Baäl opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baäl opneemt, 
zal nog voor de ochtend sterven! Als Baäl een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn 
altaar heeft gesloopt.’ 32  En hij gaf Gideon de naam Jerubbaäl, en zei: ‘Laat Baäl het maar tegen hem 
opnemen omdat hij zijn altaar heeft gesloopt.’ 
 

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 376: 1 en 2 

 

1.  Abba Vader, U alleen,  2. Abba Vader, laat mij zijn, 

 U behoor ik toe.  slechts van U alleen. 

 U alleen doorgrondt mijn hart,   Dat mijn wil voor eeuwig zij, 

 U behoort het toe.  d'Uwe en anders geen. 

 Laat mijn hart steeds vurig zijn,   Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

 U laat nooit alleen.  Laat mij nimmer gaan. 

 Abba Vader, U alleen,   Abba Vader, laat mij zijn, 

 U behoor ik toe.  slechts van u alleen. 

 

 
Verkondiging 
 
 
Zingen: Hemelhoog 429 

1. Nog voordat je bestond 2.  En wat je nu ook doet 
  Kende Hij je naam  Z'n liefde blijft bestaan 

  Hij zag je elk moment  Ook niets wat jij ook deed 

  En telde elke traan  Verander daar iets aan 

  Omdat Hij van je hield  Omdat Hij van je houd 

  Gaf Hij zijn eigen zoon  Gaf Hij zijn eigen zoon 

  Hij wacht alleen nog maar   En nu is alles klaar  

  totdat je komt  wanneer jij komt 

Refrein: 

Kom tot de Vader Herhaling couplet 2 

Kom zoals je bent   

Heel je hart, al je pijn Refrein 

Is bij Hem bekend 

De liefde die Hij geeft De liefde die Hij geeft 

De woorden die Hij spreekt De woorden die Hij spreekt 

Daarmee is alles klaar  Hij wacht alleen nog maar 

wanneer jij komt totdat je komt 

 

De kinderen komen terug 

 

Dankgebed en voorbede 
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Zingen: Nieuwe Liedboek 117a: 1 en 2 
 

1. Gij volken loof uw God en Heer 2.  Hoe groot is zijn barmhartigheid 
  wil Hem het loflied zingen.  voor allen allerwege, 

  Laat de fonteinen van zijn eer  zijn waarheid en zijn tederheid 

  in ieder hart ontspringen,  als overvloed van regen. 

  omdat Hij u verkoren heeft,  Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

  omdat Hij u genade geeft,  en geeft om niet de zaligheid. 

  door Christus, halleluja.  Zing, zing Hem, halleluja. 

 
Collecte  1e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

  2e inzameling is voor Dorcas naar Moldavie 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 885: 1 en 2 

   

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 2.  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

  Er is geen schaduw van omkeer bij U.  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

  Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

  die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

  Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 

  iedere morgen aan mij weer betoond.  iedere morgen aan mij weer betoond. 

  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

  Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

 

Zegen 


