
1 
 

Protestantse Gemeente ‘De Magneet’ 
Maandag 25 december - 1e Kerstdag 2017 

Thema: ‘Verwachten wij het nog van God?’ 
m.m.v.  

Philip van den Berg (spreker),  
Suzanne Zijderveld (muzikale begeleiding), 

de kinderen, kinderwerkers en de zanggroep 
 

  

Welkom en mededelingen (Gerard Leijsen) 

Aansteken van de kaars & gedicht (Tjerk Slot) 

Gedicht: 

Een wereld vol van donker  Nu gaat de hemel open. 

wacht op een spoor van licht.  Het licht schijnt overal. 

Vanuit de hemel vonkt er  En wie het ziet, mag hopen 

een ster, een goed bericht.    dat vrede komen zal.   

 

 

Zingen (gemeente): Nieuwe Liedboek 477: 1, 2 en 4 (staande) 
 
1. Komt allen tezamen, 2.  De hemelse engelen  
   jubelend van vreugde:  riepen eens de herders 
  komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
  Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.  Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
  Komt, laten wij aanbidden,  Komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden die koning.  komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

4. O kind, ons geboren,  
  liggend in de kribbe, 
  neem onze liefde in genade aan! 
  U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
  Komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
 

 
Bemoediging  
Stil gebed & Groet 
(gemeente gaat zitten) 
 

Zanggroep: Joy to the World (gemeente zingt het 4e couplet mee) 

    

1. Joy to the world! the Lord is come; 2.  Joy to the earth! the Saviour reigns; 

  Let earth receive her King.  Let all their songs employ, 

  Let ev'ry heart prepare Him room  While fields and floods, rock, hills and plains, 

  And heaven and nature sing (3x)  Repeat the sounding joy (3x) 

 

3. No more let sins and sorrows grow, 4. He rules the earth with truth and grace, 
  Nor thorns infest the ground.  And makes the nations prove 
  He comes to make his blessings flow  The glories of His righteousness 
  Far as the curse is found (3x)  And wonders of His love (3x) 
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Zingen (zanggroep en gemeente): Silent Night/Stille Nacht (gemeente zingt het 3e en 5e couplet mee) 

 
1. Silent night, holy night! 2.  Silent night, holy night! 

  All is calm, all is bright.  Shepherds quake at the sight. 

  Round young Virgin, Mother and Child.  Glories stream from heaven afar 

  Holy infant so tender and mild,  Heavenly hosts sing Alleluia, 

  Sleep in heavenly peace,  Christ the Savior is born! 

  Sleep in heavenly peace.  Christ the Savior is born. 

 

3. Stille nacht, heilige nacht! 4.  Silent night, holy night! 

  Davids Zoon, lang verwacht,  Son of God love's pure light. 

  die miljoenen eens zaligen zal,  Radiant beams from Thy holy face 

 Wordt geboren in Bethlehems stal,  With dawn of redeeming grace, 

  Hij, der schepselen Heer,  Jesus Lord, at Thy birth, 

 Hij, der schepselen Heer.  Jesus Lord, at Thy birth. 

 

5. Stille nacht, heilige nacht! 
  Vreed’ en heil wordt gebracht 
  aan een wereld, verloren in schuld; 
 Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
 Amen, Gode zij eer! 
  Amen, Gode zij eer! 
 
 
 

Gebed 
 
 

Kerstoptreden kinderen:  - Terugblik Advent 
 - Kerstverhaal/filmpje 
 - Zingen (met beamer):  - Knoop het even in je oren 
      - Laat het kerst zijn 
      
 
 

Schriftlezing (HSV) (door Sjaan van Roon) 
Lucas 2: 25 - 39 
25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en 
godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een 
Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde 
van de Heere zou zien. 27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus 
binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 28 nam hij Het in zijn armen, loofde 
God en zei: 
29 Nu  laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw 

zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te 
verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.  
33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd. 34 En Simeon zegende 
hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot 
een teken dat tegengesproken zal worden 35 – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de 
overwegingen uit veel harten openbaar worden. 36 Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, 
uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd  gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar 
man geleefd. 37 En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met 
vasten en bidden God nacht en dag diende. 38 En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens 
de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. 39 En toen zij alles 
volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, 
naar hun stad Nazareth. 
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Jesaja 61:1 - 3 
Het jubeljaar van de verlossing 
1. De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te 
brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor 
de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2 om uit te 
roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle 
treurenden te troosten; 3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden 
sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, 
opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te 
verheerlijken. 
 
 
Johannes 3: 16 
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
 
 
 
Overdenking: ‘Verwachten wij het nog van God?’  
 
 
 
Muzikaal intermezzo (Suzanne Zijderveld) 
 
 

 

Zanggroep: Oh Holy Night 

 

O Holy night! Fall on your knees 

The stars are brightly shining Oh hear the angel voices 

It is the night of the dear Savior's birth! Oh night divine 

Long lay the world in sin and error pining Oh night when Christ was born 

Till he appear'd and the soul felt its worth. Oh night divine 

A thrill of hope the weary soul rejoices  (oeh…..oe ) Oh night divine 

For yonder breaks a new and glorious morn! (oeh…..oeh)  

 

Truly He taught us to love one another Christ is the Lord!                                                                                                                      

His law is love and His gospel is peace Oh, grace His name for ever,                                                                                                     

Chains shall He break for the slave is our brother His power and glory                                                                                                                 

And in His name all oppression shall cease Ever more proclaim!                                                                                                                  

Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, His power and glory ever more proclaim! 

Let all within us praise His holy name Oeh…..oeh…..oeh 

 

 

Zanggroep: The first Noël 

 

The first Noël the angel did say In fields where they 

Was to certain poor shepherds Lay keeping their sheep 

In fields as they lay On a cold winter's night 

   That was so deep 

   Noël, Noël 

   Noël, Noël 

    Born is the King of Israël 
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They looked up and saw a star And by the light of that same star 

Shining in the east, beyond them far Three wise men came 

And to the earth it gave great light From country far 

And so it continued both day and night To seek for a King was their intent 

Noël, Noël And to follow the star 

Noël, Noël Wherever it went 

Born is the King of Israël Noël, Noël 

  Noël, Noël 

  Born is the King of Israël 

   Noël, Noël (met gemeente) 

   Noël, Noël (met gemeente) 

   Born is the King of Israël (met gemeente) 

   Born is the King of Israël (met gemeente) 

 

 

Zingen (gemeente): Nieuwe Liedboek 487: 1, 2 en 3  

 

1. Eer zij God in onze dagen, 2.  Eer zij God die onze Vader 3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

  eer zij God in onze tijd.   en die onze koning is.  alle schuld tot elke prijs, 
  Mensen van het welbehagen,   Eer zij God die op de aarde  geef in onze levensdagen 
  roept op aarde vrede uit.   naar ons toe gekomen is.  peis en vreê, kyrieleis. 
  Gloria in excelsis Deo.  Gloria in excelsis Deo.  Gloria in excelsis Deo 
 Gloria in excelsis Deo.  Gloria in excelsis Deo  Gloria in excelsis Deo 
 
 
 

Dankgebed en voorbeden 

 

 

Collecte  1e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

  2e inzameling is voor Stichting ‘De Hoop’ 

 

 

 

Zingen: Ere zij God (staande) 

   
Ere zij God, ere zij God Ere zij God, ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge In den hoge, in den hoge, in den hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde Vrede op aarde, vrede op aarde 
In den mensen een welbehagen In den mensen een welbehagen 
Ere zij God in den hoge Amen, amen 
Ere zij God in den hoge Amen, amen 
Vrede op aarde, vrede op aarde  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In den mensen, in den mensen  
Een welbehagen  
In den mensen, een welbehagen  
Een welbehagen.   
 

 

 

Zegen 

 

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


