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Samenkomst van de Protestantse gemeente “de Magneet”  
Zondag 7 januari in het Lentiz College  

Spreker: Pieter Jan Korpershoek 
Thema : “Een nieuw begin” 
Pianist: Suzanne Zijderveld 

  
Welkom en mededelingen (Ton Molenaar) 

Aansteken van de kaars (Riet van den Akker) 

Zingen: NLB 513: 1, 2, 3 en 4 (we gaan staan) 

 

1 God heeft het eerste woord. 
   Hij heeft in den beginne, 
   het licht doen overwinnen, 
   Hij spreekt nog altijd voort. 
 

2 God heeft het eerste woord.  
   Voor wij ter wereld kwamen, 
   riep Hij ons reeds bij name, 
   zijn roep wordt nog gehoord. 

3 God heeft het laatste woord.  
   Wat Hij van oudsher zeide, 
   wordt aan het eind der tijden, 
   in heel zijn rijk gehoord. 

4 God staat aan het begin 
   en Hij komt aan het einde. 
   Zijn woord is van het zijnde, 
   oorsprong en doel en zin. 

 

Groet en gebed om Zegen 

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen: NLB 766: 1 en 2 

 

1   Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 

 
een nieuwe aarde ontstond 

 
om het geheim des levens te beseffen, 

 
niet meer in zee gegrond. 

 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 

 
een middelpunt van feest, 

 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 

 
van ouds moet zijn geweest. 

 

2   Jeruzalem is als een bruid getreden 

 
voor God in wit en goud 

 
en in haar held're ogen staat een vrede 

 
door niemand ooit aanschouwd. 

 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, 

 
de koninklijke tijd, 

 
de koning zal de koningin beminnen 

 
die Hem is toegewijd. 

 

 
Gebed om de opening van Gods Woord 
 
Zingen Opw 123: 1 en 2  
 
1 Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader, 
   er is geen schaduw van omkeer bij U. 
   Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde, 
   die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
                                       Refrein: Groot is uw……. 

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
   en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
   Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
   Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
                                         Refrein: Groot is uw……. 

 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Kindermoment  

 

Schriftlezingen: (door Gré van Driel) 
 
Heidelbergse Catechismus  Zondag 1  
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Vraag 1  Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? 

 

Antwoord 1 

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers  

JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit 

alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder de wil mijn hemelse Vader geen 

haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook 

door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en 

bereid maakt. 
 

Romeinen 8: 31-39  
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal hij, die 

zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet 

alles schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34Wie zal hen 

veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God 

zit, pleit voor ons. 35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, 

honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en 

afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft 

liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 

toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 

liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 

Romeinen 12: 1-2 

Leef volgens de wil van God 

121Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig 

en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2U moet uzelf niet 

aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat 

God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 
 
Verkondiging 
 
Zingen:  NLB 440: 1 en 4 
 
1   Ga, stillen in den lande,  

 
uw Koning tegemoet,  

 
de intocht is ophanden  

 
van Hem die wondren doet.  

 
Gij die de Heer verwacht,  

 
laat ons voor alle dingen  

 
Hem ons hosanna zingen.  

 
Hij komt, Hij komt met macht.  

   
 

4  Gij schenkt met volle handen, 
    die zelf de armoe draagt. 
    Gij maakt uzelf te schande, 
    die steeds naar zondaars vraagt. 
    Wij willen, groot en klein, 
    die 't al van U ontvingen, 
    U ons hosanna zingen 
    en eeuwig dankbaar zijn. 

  
Zingen: Hemelhoog 523 (staande) 

1 Ik geloof in God de Vader, 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
het gesternte zingt zijn eer, 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 

2 Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen, 
goede Herder, offerlam. 
Door te lijden en te sterven, 
groot is het geheimenis, 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 

3 Ik geloof dat mijn Verlosser, 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood, ‘dit is Mijn lichaam’, 
door de wijn ‘dit is Mijn bloed’, 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 

 

Dankgebed en voorbede 
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Collecte  1e  inzameling is voor De Zonnebloem afd. Maasland 

  2e  inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

 

 

Zingen: Slotlied Opwekking 520 

 

 

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

   leer mij U kennen in vreugde en smart. 

   Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 

   wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

 

2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

   dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

   U als mijn Vader en ik als uw kind 

   dat in uw armen geborgenheid vindt, 

 
3 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 

   maak mij tot machtige daden bereid. 

   Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

   wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

   bij U te wonen is al wat ik wens, 

   met als beloning dat ik op U lijk; 

   Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 
  

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 nog meer naar U uit. 

    Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

    gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 

Zegen 

 

Na de dienst kunt u voor persoonlijk gebed terecht bij het gebedsteam (links vooraan) 


