
 

 
 

Liturgie van de Protestantse Gemeente “de Magneet”           Zondag 17 dec. 2017 
                               Spreker :  ds. Wout van Haften uit ‘s Gravenzande 
                                           Pianiste  :  Suzanne Zijderveld 
         3de adventszondag,  thema van de dienst “Jeruzalem, de stad van God” 
 
                                            
Welkom en mededelingen:  door  Heleen Doelman 
 
De 3de adventskaars wordt aangestoken:  door Jolien van Buuren 

Gedicht: Een wereld vol van donker   Drie lichtjes als een teken: 
                wacht op een spoor van licht.              Wij komen op het spoor 
     Vanuit de hemel vonkt er                God zal ons niet ontbreken 
     een ster, een goed bericht               Zijn trouw duurt altijd voort 
 

Zingen : NLB 33 : 1 en 4        we gaan staan 

 

1    Komt nu met zang en roert de snaren, 

 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 

 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 

 
een lofzang in de mond gelegd. 

 
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 

 
't feestlied ingezet! 

 
Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren, 

 
steekt de loftrompet. 

 

4    Wat ook de volkeren beramen, 

 
Hij slaat het stuk met sterke hand. 

 
Hij zal hun trots beraad beschamen, 

 
zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 

 
Heel het mensenleven, aller volken streven 

 
rust in Gods beleid. 

 
Zalig die Hem eren, / 't volk, het erf des Heren, 

 
nu en voor altijd 
 

Stil gebed, votum en groet, bemoediging    we gaan zitten 

Zingen : NLB 33 : 8 

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
 

   ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
 

   Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
 

   zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
 

   Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden, 
 

   uw barmhartigheid. 
 

   God, op wie wij wachten,/ geef ons moed en krachten,nu en voor altijd 
  

Gebed 
 
Kinderlied: met beamer “wat een sterren”  kinderen gaan naar eigen  samenkomst 

 

Bijbellezing : 1ste lezing   Zacharia 12 : 1 – 9  door Tineke Vijlbrief 

Profetie. De woorden van de HEER over Israël. 
Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het 

leven heeft gegeven: 2Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als 
Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. 3Op de dag dat alle volken op 
aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich 
vertillen. 4Op die dag – spreekt de HEER – maak ik de paarden schichtig en zaai ik paniek onder hun 
berijders. Terwijl ik de paarden van de vijand verblind, zullen mijn ogen over het volk van Juda waken. 
5Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Onze kracht ligt bij de inwoners van Jeruzalem, 
dankzij de HEER van de hemelse machten, hun God. 6Op die dag maak ik de stamhoofden van Juda tot 
een fakkel in een takkenbos, tot een vonk in een korenschoof, zodat de vlammen om zich heen grijpen en 
de omringende volken verzengen. Jeruzalem zal blijven staan waar het staat.7Eerst zal de HEER de 
dorpen van Juda de overwinning schenken, opdat de roem van het huis van David en van de inwoners van 
Jeruzalem niet groter zal zijn dan die van de Judeeërs. 8Maar de HEER zal tegelijkertijd de inwoners van 
Jeruzalem steunen: de zwakste onder hen zal op die dag zo sterk zijn als David en het huis van David zal 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

hen leiden alsof God zelf hen leidde, alsof er een engel van de HEER voor hen uit ging.9Op die dag zal ik 
alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. 

 
Zingen: NLB 98 : 1 
 
1    Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

 
want Hij bracht wonderen tot stand. 

 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 

 
met opgeheven rechterhand. 

 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

 
bevrijdend heil en bindend recht 

 
voor alle volkeren op aarde. 

 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
2de lezing  Openbaringen 21 : 1-5 
1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en 
de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God 
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde 
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er 
zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5Hij 
die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt 
gezegd is betrouwbaar en waar.’ 
 

Zingen: NLB 439 : 1 en 2 

 

1    Verwacht de komst des Heren, 

 
o mens, bereid u voor: 

 
reeds breekt in deze wereld 

 
het licht des hemels door. 

 
Nu komt de Vorst op aard, 

 
die God zijn volk zou geven; 

 
ons heil, ons eigen leven 

 
vraagt toegang tot ons hart. 

 

2    Bereid dan voor zijn voeten 

 
de weg die Hij zal gaan; 

 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 

 
zo maak voor Hem ruim baan. 

 
Hij komt, bekeer u nu, 

 
verhoog de dalen, effen 

 
de hoogten die zich heffen 

 
tussen uw Heer en u. 

 

OVERDENKING 

Muziekaal moment :  door Suzanne                 kinderen komen terug 

Zingen :  ELB 410 : 1, 2 en 4 

1. Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad 
    Stad van het licht, waar iedereen op wacht.         
    De gouden zon, de heuvels in het rond,         
    de heilge stede, stad van Gods verbond. 
 

2. Jeruzalem, geef dat wij door uw poort         
     komen tot u en leven naar Gods woord.       
     De stad waar droefheid niet meer zal bestaan.           
     Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan 
 

4. Jeruzalem, 'k aanschouw met eigen oog         
    eens uw contouren aan de hemelboog.         
    Als ik verlost en horend naar Gods stem         
    zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem 
 

 Collecte:     1ste collecte  bestemd voor de onkosten van deze dienst 

                       2de  collecte  bestemd voor het  kerstproject van de “Lentiz school” 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

  



 

 
 

Zingen : ELB 413 : 1, 3 en 4      we gaan staan 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deez' aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 

Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 

 

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims 
Komend uit de zand-woestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 
Refrein. 

Zegen  gezongen   AMEN 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor 
persoonlijk gebed  

4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 

een en al vuur en liefde en majesteit. 
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