
Liturgie van de Protestantse Gemeente 'De Magneet'  
zondag 3 december 2017 

Eerste Advent 
Spreker: René de Bakker uit Delft 

Pianist: Hans Cok 
 

Thema: ‘Profeteren: ook voor vandaag’ 
 

Welkom en mededelingen door Gea van Woerden 

Aansteken van de eerste adventskaars door Eva Doelman  

 

Gedicht Eerste Advent 

 

Een wereld vol van donker 
wacht op een spoor van licht. 
Vanuit de hemel vonkt er 
een ster, een goed bericht. 
 

De kaars die wij ontbranden 
wijst ons een lichtend spoor. 
Hier en in alle landen 
breekt Gods bevrijding door. 
 

Zingen:  NLB 78: 1 en 2  (staande) 

 

1 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
zijn grote wondren en zijn grote kracht. 
 

2 Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kind'ren melden. 
't Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en al wie door ons wordt ingewijd. 

 

Stil gebed / Groet (we gaan zitten) 

 

Korte zangdienst (voel u vrij om te blijven staan of te gaan zitten) 

 

Zingen:   Opwekking 642  (De rivier) 

 

1 Al mijn zonden, al mijn zorgen, 

neem ik mee naar de rivier. 

Heer, vergeef mij en genees mij. 

Vader, kom, ontmoet mij hier. 

 

2 Want dit water brengt nieuw leven 

en verfrist mij elke dag. 

’t Is een stroom van uw genade, 

waar ’k U steeds ontmoeten mag. 

-Refrein- 

Here Jezus, neem mijn leven, 

ik leg alles voor u neer. 

Leid mij steeds weer naar het water, 

‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

 

3 Kom ontvang een heel nieuw leven, 

kom en stap in de rivier. 

Jezus roept je, Hij verwacht je 

en Hij zegt: “ontmoet Mij hier” 

 

 

 

 

 

-Refrein- 

Here Jezus, neem mijn leven, 

ik leg alles voor u neer. 

Leid mij steeds weer naar het water, 

‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 

Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer 
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 Hemelhoog 657  

 

 U die mij geschapen hebt, 
 U wil ik aanbidden als mijn God, 
 in voor- of tegenspoed. 
 Uw liefde doet mij zingen. 
 U die mij geschapen hebt, 
 U wil 'k danken hoe ik mij ook voel, 
 en U gehoorzaam zijn. 
 Heer, U bent mijn doel. 
 

NLB 687: 1 en 3  

 

1 Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 

3   Wij teren op het woord, 

 
het brood van God gegeven, 

 
dat mededeelzaam is 

 
en kracht geeft en nieuw leven. 

 
Dus zegt en zingt het voort, 

 
geeft uit met gulle hand 

 
dit manna voor elk hart, 

 
dit voedsel voor elk land. 

 

Zingen kinderlied (via beamer):  

 

1 Meisje uit Nazareth 
Door God apart gezet 
Hij zond een engel vanaf Zijn troon 
Die haar de boodschap bracht 
Ik heb aan jou gedacht 
Jij zult de moeder zijn van Mijn Zoon 
Hij zei 
Wees gegroet (ave Maria) 
Wees niet bevreesd (ave Maria) 
Wees vervuld van Mijn Geest 
 

2 Toen zei Maria stil 
Ik wil als God het wil 
Dat het gebeuren zal naar Zijn woord 
Ging toen uit Nazareth 
Naar nicht Elisabeth 
Die had van God al het nieuws gehoord 
Ze zei 
Wees gegroet 
O wat een eer 
Jij wordt de moeder van mijn Heer 

 3 Later in Bethlehem 
 Vonden de herders Hem 
 ‘t Kind van Maria Gods eigen Zoon 
 Net als die herders toen 
 Willen wij 't zelfde doen 
 Buigen voor Jezus met eerbetoon 
 Zoon van God (Zoon van Maria) 
 Maak ons rein 
 Laat ons als Maria zijn 

   
 

 
Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 

 

Gebed om de opening van Gods Woord 
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Zingen: Opwekking 689  

 

1 Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons, 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons, 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 

2 Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte ned'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu, 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit, 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 

3 Spreek, o Heer, maak ons denken 
nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 

4 Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot u heerlijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 

Bijbellezingen:  door Engelien Leijsen 

  

1 Koningen 13: 11-19   
11Nu woonde er in Betel een oude profeet. Een van zijn zonen kwam naar hem toe en vertelde hem wat de 

godsman die dag in Betel had gedaan en wat hij tegen de koning had gezegd. Toen zijn zonen hem alles 

hadden verteld, 12vroeg hun vader hun welke weg hij genomen had. Nadat ze waren nagegaan langs welke 

weg de godsman naar Juda was teruggegaan, 13droeg hun vader hun op de ezel voor hem te zadelen. Dat 

deden ze, en toen reed de oude profeet op zijn ezel 14de godsman achterna. Hij trof hem aan, zittend onder 

een terebint. ‘Bent u de godsman die uit Juda is gekomen?’ vroeg hij. ‘Ja,’ zei de godsman. 15Toen zei de 

profeet: ‘Ga met me mee naar huis om wat te eten.’ 16‘Ik kan niet op uw uitnodiging ingaan,’ antwoordde de 

godsman. ‘Ik mag in uw woonplaats niets eten en niets drinken, 17want er is mij door de HEER een verbod 

opgelegd met de woorden: “Je mag daar niets eten en niets drinken en niet langs dezelfde weg teruggaan 

als je gekomen bent.”’ 18‘Maar ik ben ook een profeet, net als u,’ voerde de ander aan. ‘En tegen mij heeft 

een engel in opdracht van de HEER gezegd: “Neem hem mee terug naar je huis en laat hem wat eten en 

drinken.”’ Zo loog hij hem voor, 19en de godsman ging met hem mee terug om bij hem thuis iets te eten en 

te drinken.  
 

 1 Korintiërs 14: 21-33 
21Er staat in de wet: ‘Ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van 

vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren – zegt de Heer.’22Klanktaal is dus een teken 

dat niet bestemd is voor gelovigen maar voor ongelovigen, en profeteren is niet voor ongelovigen maar 

voor gelovigen.23Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen 

ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent? 24Maar 

profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en 

terechtgewezen.25Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde 

werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’ 
26Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen 

wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat 

alles tot opbouw van de gemeente zijn. 27Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder 

op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 28Is er niemand die dit kan, dan moeten ze 

zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. 29Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie 

spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. 30Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets 

geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. 31U kunt ieder op uw beurt 

profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. 32En wie profeteert heeft macht over 

zijn geest,33want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de 

heiligen. 
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Overdenking 

 

Gebed 

 

Zingen: Hemelhoog 229  2x zingen 

 

1 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, 

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 

De kinderen komen terug 

 

Voorbeden en dankzegging  

 

Collecte: 1e voor onkosten, 2e voor Stichting ‘De Zaaier’ Midden-Delfland 

 

Slotlied: NLB 150: 1 en 2  

 

1 Loof God, loof Hem overal.  

Loof de Koning van ’t heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Loof de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

2 Hef, bazuin, uw gouden stem,  

harp en fluit, verheerlijk Hem! 

Citer, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Zegen  

 

 

  

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