
    



- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers 

- Woord van welkom 

- Intochtslied: Psalm  27: 1, 7 (staande)   

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 

O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de HEER en houd u onversaagd.  

- Stil gebed, votum en groet (waarna we gaan zitten) 

- WelcomeSingers: Father, we love you (NLB 875) 

Father we love You, we worship and adore You 
Glorify Thy name in all the earth 
Glorify Thy name, Glorify Thy name,  
Glorify Thy name, in all the earth 

Jesus we love You, we worship and adore You 
Glorify Thy name in all the earth 



tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

- Zegen met gesproken 'amen', waarna: 
De zegen van God   

De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 

Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
) 
Hij zal er zijn en met ons gaan.                
) 2x  
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Glorify Thy name, Glorify Thy name, 
Glorify Thy name in all the earth 

Spirit we love You , we worship and adore You 
Glorify Thy name in all the earth 
Glorify Thy name, Glorify Thy name, 
Glorify Thy name in all the earth  

- Signaal  Licht in onze ogen (Hans Bouma) 

Licht in onze ogen 
 dagelijkse zon 
 uitzicht veelbelovend 
 glimlach om Gods mond 

 vrijheid van beweging 
 richting die wij gaan 
 ruimte om te leven 
 zin van ons bestaan 

 brood op onze tafel 
 herder die ons hoedt 
 bron van levend water 
 land van overvloed 

 hart van deze aarde 
 dak boven ons hoofd 
 blijk van Gods genade 
 broeder, huisgenoot 

 vrede allerwegen 
 kracht die ons vervult 
 hand van God die zegent 
 Jezus ons geluk. 
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- Samenzang: Rond het licht dat leven doet: (NLB 287: 1, 2, 5) 
  
Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor en tegenspoed zegen zoekt, mag binnen treden,-  
bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis. 
  
Rond het boek van zijn verbond noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest is het feest! 
  
Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede; 
Paaslicht straal ons tegemoet, zegen wie uw liefde delen, - 
licht dat dit geheim behoedt: God is goed. 

- Gebed  Vader, geef me  (Jaap Zijlstra) 

Vader, 
geef mij licht in mijn handen 
om uit te delen, 
licht in mijn ogen 
om een lach te ontlokken, 
licht in mijn oren 
om Uw stem te vernemen, 
licht op mijn tong 
om een vuur te ontsteken, 
licht in mijn hartstocht 
om liefde te zijn, 
licht in mijn denken 
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1. Fatherlike, He tends and spares us,   
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 

2. Angels, help us to adore Him;   
ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 

Allen: 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 

- Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn NLB, lied 416 
(staande) 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
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tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 

- Collecten 1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
  Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Praise, my soul, the 
King of heaven 

1. Praise, my soul, the King of heaven,   
to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
  

2. Praise Him for his grace and favor   
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
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om Uw dag te zien dagen, 
licht op mijn schouders 
om vrede te dragen, 
licht op mijn hoofd 
om een teken te zijn, 
licht in mijn lied 
om Uw goedheid te eren, 
licht in mijn tranen 
om mensen te troosten, 
licht in mijn hart 
om een licht te zijn. Amen 

- Samenzang: Uit de diepten ( NLB 130c) 
WelcomeSingers: couplet 1, 2; allen: 3, 4 

Uit de diepten roep ik U 
Heer mijn God 
Ik heb U nodig, Here luister 
Nu ik schor gebeden fluister 
Luister toch 
Heer, luister toch 

Als U niets dan zonden zag 
Heer mijn God 
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
Juist vergeven. Dus verdient U 
Diep ontzag 
Ons diep ontzag 

Ik blijf wachten tot U komt 
Heer mijn God 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
Dan een mens in lange nachten 
Wacht op licht 
Het morgenlicht 
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Israël, hoop op de Heer 
Hoop op God 
Want Hij heeft zich aan jou verbonden 
Hij verlost je van je zonden 
Hij maakt vrij 
Hij maakt jou vrij!  

- De Bijbel open: 1 Petrus 2: 4-6 

Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd 
afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn 
kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken 
voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige 
priesterschap om geestelijke offers  te brengen die God, dankzij 
Jezus Christus, welgevallig zijn. In de Schrift staat immers: ‘In 
Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn 
kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 

- Samenzang:  Zoekend naar licht (NLB 1005: 1, 4 en 5) 
WelcomeSingers: couplet 1, allen: couplet 4, 5 

1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 

Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
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Verlicht het oog dat U niet ziet.  
Leid hem weerom die U verliet.  
Verzamel, die verwijderd gaan.  
Versterk ze die in twijfel staan.  

Dan zullen zij, niet meer vervreemd,  
voor tijd en eeuwigheid vereend,  
in aarde en hemel, dan en nu,  
allen tezamen danken U. 

 - Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, Opwekking 
436) 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
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Now what Jesus says; 
Once ’twas constant asking, 
Now ’tis ceaseless praise. (refrein) 

4 Once it was my working, 
His it hence shall be; 
Once I tried to use Him, 
Now He uses me; 
Once the power I wanted, 
Now the Mighty One; 
Once for self I labored 
Now for Him alone (refrein) 

5  Once I hoped in Jesus, 
Now I know He’s mine; 
Once my lamps were dying, 
Now they brightly shine; 
Once for death I waited, 
Now His coming hail; 
And my hopes are anchored 
Safe within the veil. (refrein) 

- Meditatie: Het licht is ons voorgegaan 

- Samenzang: Gezang 168: 1,2,5,6 

O Jezus Christus, licht ze bij  
die leven aan uw licht voorbij.  
Voeg ze met uwe kudde saam,  
opdat zij niet verloren gaan.  

Vervul met uw genadeschijn,  
die op verkeerde paden zijn.  
Sta bij, die heim'lijk in zijn hart  
verlokt en aangevochten wordt.  
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Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd.      Refrein. 

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is.             Refrein 

- De Bijbel open: Johannes 8: 12 -29 

12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor 
de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar 
heeft licht dat leven geeft.’ 13De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw 
getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 
14Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is 
mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan 
gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik 
vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15U oordeelt met 
menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16En 
wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, 
omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij 
gezonden heeft. 17In uw wet staat geschreven dat het 
getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18Wel, ik getuig 
over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over 
mij.’ 19Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch 
mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen 
zou u mijn Vader ook kennen.’ 20Dit zei hij in de schatkamer van 
de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want 
zijn tijd was nog niet gekomen. 

21Hij nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ga weg, en u zult me 
zoeken. Maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik  
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naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ 22De Joden zeiden: ‘Hij zal 
toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe 
gaat waar wij niet kunnen komen?’ 23Jezus vervolgde: ‘U bent 
van beneden, ik ben van boven; u hoort bij deze wereld, ik hoor 
niet bij deze wereld. 24Ik heb tegen u gezegd dat u in uw 
zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u 
inderdaad in uw zonden sterven.’ 25‘Wie bent u dan?’ vroegen 
ze. Jezus zei: ‘Wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. 
26Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar ik 
zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem die mij 
gezonden heeft, en hij is betrouwbaar.’ 27De mensen begrepen 
niet dat hij over de Vader sprak. 28‘Wanneer u de Mensenzoon 
hoog verheven hebt,’ ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik 
het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen 
spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. 29Hij die mij 
gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat 
ik altijd doe wat hij wil.’ 

- WelcomeSingers: Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 
284) in canon 
Christus, Gij zijt het licht in mijn leven! 
Levende vlam, doof niet meer uit, want in uw licht zien wij elkaar. 

- Samenzang: Het licht is ons voorgegaan (NLB 285) 
WelcomeSingers zingen het lied; allen zingen daarna het lied. 

1. Het licht is ons voorgegaan 
en straalt als een lopend vuur. 
Het wijst ons de weg, 
hoe wij in vrede kunnen gaan. 
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Dat licht is voor ons de zon! 
Het zegt hoe de goede God  
het donker van onze nacht  
met liefde overwon. 

- WelcomeSingers:  Once it was the blessing, 
1 Once it was the blessing  
Now it is the Lord; 
Once it was the feeling, 
Now it is His Word; 
Once His gift I wanted, 
Now, the Giver own; 
Once I sought for healing, 
Now Himself alone. 

Refrein: 
All in all forever, 
Only Christ I’ll sing; 
Everything is in Christ, 
And Christ is everything. 

2 Once ’twas painful trying, 
Now ’tis perfect trust; 
Once a half salvation, 
Now the uttermost; 
Once ’t was ceaseless holding, 
Now He holds me fast; 
Once ’twas constant drifting, 
Now my anchor’s cast. (refrein) 

3 Once ’twas busy planning, 
Now ’tis trustful prayer; 
Once ’twas anxious caring, 
Now He has the care; 
Once ’twas what I wanted, 
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