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Samenkomst van de Protestantse Gemeente “De Magneet”  
Zondag 10 december 2017 in het Lentiz College  

Spreker: Ariane Kuijvenhoven 
Pianist: Hans Cok 

m.m.v. Ton Heine (zang) 
  

Welkom en mededelingen (Nel van Buuren) 

Aansteken van de 2e adventskaars (Nienke Slot) 

Gedicht: 

Een wereld vol van donker 

Wacht op een spoor van licht 

Vanuit de hemel vonkt er 

Een ster, een goed bericht 

 

Wij zoeken naar een teken, 

Een spoor van hoop, een kind 

Het licht dat wij ontsteken 

Zegt: hoor, wie zoekt, die vindt 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 96: 1, 2 en 7 (staand) 

 

1. Zing voor de Heer op nieuwe wijze, 2.  God gaat de goden ver te boven, 

  zing aarde, zing zijn naam ten prijze,  die ijdele waan die heidenen loven. 
  boodschap zijn heil van dag tot dag,  Hij heeft de hemelen gesticht, 
  wek bij de volken diep ontzag  van luister is zijn aanschijn licht. 
  voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen.  Zijn kracht vervult de heilige hoven. 

 

7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
  De rechter rijdt de wereld binnen, 
  Hij richt de aarde naar zijn recht, 
  het pleit der volken wordt beslecht. 
  Zijn trouw en waarheid overwinnen. 

 
 

Stil gebed 
Bemoediging & Groet 
(gemeente gaat zitten) 
 

Solozang    

Psalm 23   (Antonin Dvorâk)  

 
Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er lagert mich auf grüner Weide, er leitet mich an stillen Bächen hin! 
Er labt mein schmachtendes Gemüt und führt mich auf gerechten Wege,  
zu seines Namens Ruhm. 
Und wall’ ich auch 
im Todesschattenthale, so wall ich ohne Furcht,  
denn du begleitest mich.  
Dein Stab ist meine Stütze und immerdar mein Trost! 
 
Vertaling: De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets ..... 
Gewoon de Nederlandse Bijbeltekst , Psalm 23 vers 1 t/m 4 
(vertaling 1951 komt het dichtst bij het Duits):  
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Psalm 96   (Antonin Dvorâk)  

 

Singet ein neues Lied, singet dem Herrn, denn er hat wunder an uns getan. 
Jauchze dem Herrn, alle Welt! Frohlokket singet und spielet! 
Es stürme das Meer und was es enthält, der Erdk 
reis und die ihm bewohnen. 
Ströme rauschen, Stürme brausen. Berge jubeln Wettgesang. 
Wonnevoll sei die Flur mit allem was drauf, es jauchzen alle Bäume des Waldes! 
 
Naar Psalm 96 vers 1 t/m 3,11 t/m 12. 
‘Zingt de Here een nieuw lied.... ‘ 
(Psalm 98 vers 1, 7, 8 zijn  vrijwel identiek).  

 
 
 

Wedslezing: Romeinen 13: 8-14 
 

8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 

Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – 

deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.  

  

11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is 

ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we 

ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 

Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, 

ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe 

aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. 

 
 

Zingen Kinderlied: Ga je mee op zoek (met beamer) 
 
De kinderen gaan naar de eigen samenkomst 
 

Gebed  

Zingen: Opwekking 595 

  Refrein:  

1. Licht van de wereld, Voor U wil ik mij buigen 

  U scheen in mijn duisternis; U wil ik aanbidden, 

   nu mag ik zien wie U bent. U wil ik erkennen als mijn Heer. 

   Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, Want U alleen bent waardig, 

   bij U wil zijn elk moment. heilig en rechtvaardig, 

   U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

2.  Hemelse Heer,   

  U, die hoog en verheven bent, En nooit besef ik hoe U leed, ) 

  Koning vol glorie en macht, de pijn die al mijn zonde deed. ) 2x 

  bent als een kind naar de wereld gekomen,  

  legde Uw heerlijkheid af.  

       Refrein 

 

 

 
 



3 
 

 
 
 

Schriftlezing: Joël 2:1-2, 11-14, 18-20 en 23-27 (HSV) (door Ria de Jong) 
De dag van de HEERE is nabij 
1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de 
dag van de HEERE komt, ja, is nabij! 2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en 
donkerheid. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, 
zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op 
generatie. 
 
11 En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die 
Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem 
kunnen verdragen? 12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met 
vasten, met geween en met rouwklacht. 13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw 
God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het 
kwaad. 14 Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een 
graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God. 
 
18 Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk. 19 De HEERE antwoordde en zei 
tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u 
niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. 20 Ik zal die uit het noorden ver van u 
wegdoen. Ik verdrijf hem naar een dor en woest land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn 
achterhoede naar de zee in het westen. 
 
23 En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot 
gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. 24 De 
dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. 25 Ik zal u de jaren 
vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben 
opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. 26 Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en 
de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig 
niet beschaamd worden. 27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God 
ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!  
 
 
Overdenking 
 
 

Zingen: Opwekking 116 

 

Jezus, naam boven alle naam, 

geweldige Redder, 

verheerlijkte Heer. 

Immanuël, God is met ons, 

Grote Verlosser, het Levende Woord. 

 

 
De kinderen komen terug 
 
 

Dankgebed en voorbede 

 

 

Collecte  1e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

  2e inzameling is voor Plaatselijk jeugdwerk 
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Zingen: Nieuwe Liedboek 440: 1 en 4 (staand) 

   

1. Ga, stillen in den lande, 4.  Gij schenkt met volle handen, 

  uw koning tegemoet,  die zelf de armoe draagt. 
  de intocht is ophanden  Gij maakt uzelf te schande, 
  van Hem die wonderen doet.  die steeds naar zondaars vraagt. 
  Gij die de Heer verwacht,  Wij willen, groot en klein, 
  laat ons vóór alle dingen  die ’t al van U ontvingen, 
  Hem ons hosanna zingen.  U ons hosanna zingen 
  Hij komt, Hij komt met macht.  en eeuwig dankbaar zijn. 

 

 

Zegen 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek 415: 3 

3. Amen, amen, amen! 

  Dat wij niet beschamen 

 Jezus Christus onze Heer, 

  amen, God, uw naam ter eer! 

 

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

 


