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Opwekking 488 Heer ik kom tot U 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde 
 
-Refrein- 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij 
en Heer leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
  



Opwekking 807 God van licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt Uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont Waar U woont 
Waar U woont Waar U woont 
 
Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
Refrein 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 4x 
 
Refrein 
 
Welkom 
  



Aanvang psalm 119:31,32 (nieuwe psalmberijming) 
31. 
Recht en gerechtigheid heb ik gedaan; 
bescherm mij toch, bewijs mij mededogen. 
Beloof me, HEER, dat het mij goed zal gaan. 
Naar uw verlossing hunkeren mijn ogen. 
Uw trouw en liefde dragen mijn bestaan; 
geef dat uw wetten mijn begrip verhogen. 
32. 
Richt mij op U, ik wil U dienen, HEER. 
Leer mij vol ijver naar uw woord te leven. 
Grijp in! Men legt uw wetten naast zich neer. 
Ik heb ze lief, zou alles ervoor geven; 
zelfs goud, het puurste goud, boeit mij niet meer. 
Ik haat de leugen, heb die uitgedreven. 
 
Bemoediging en Groet 
Luisterlied https://www.youtube.com/watch?v=DrDhcuqHPb8 
“Vlammetje” van Trinity wereldwijs 
 
Lezing Genesis 1:1-5 
Loflied Johannes de Heer 104:2,3 Geprezen zij de Heer 
2  
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden, 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
 
Refrein 
Hem zij de glorie,ant Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 
3 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
  



Gebed 
Zingen Opwekking 687 Heer wijs mij U weg 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
Inleiding op de lezingen 
  



Lezingen: 
1. Johannes 8:12 
2. Johannes 9:1-7 
3. Mattheus 5:14-16 
 
Overdenking “Licht in donkere tijden” 
Zingen Opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 
 
refrein: 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 
schijn in mij, schijn door mij   refrein: 
 
staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer  
zichtbaar tastbaar word U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij  refrein: 
 
Gebed 
Collecte 
  



Zingen ELB 184 Ik wandel in het licht met Jezus 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon.    Refrein: 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.   Refrein: 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt te midden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn.   Refrein: 
 
Zegen 
 

Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 


