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Welkom  

Zingen Opwekking 214 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk’re dal ligt achter mij, 
en ’k voel mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 

Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ik 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: 

Zingen Bron van licht en leven 

Bron van licht en leven, 
Wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig. 
Heer, wij danken U. 

Laat de zon van uw gerechtigheid 
Opgaan over ons leven; 
En wij zien U in uw heerlijkheid, 
Halleluja. 

U bent onze Vader, 
Wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, 
Heer, wij eren U. 

Laat de zon van uw gerechtigheid 
Opgaan over ons leven; 
En wij zien U in uw heerlijkheid, 
Halleluja. 

U bent onze Koning, 
Wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, 
Heer, wij prijzen U. 
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Laat de zon van uw gerechtigheid 
Opgaan over ons leven; 
En wij zien U in uw heerlijkheid, 
Halleluja. 

 

Gebed 

 

Zingen opwekking 334  

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 bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge 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, ’k 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: 
 

Zingen  

Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood: 
de nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 

Gedicht  
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Overdenking:  prop. H.-J. van der Wal 

Psalm 27:1-5: 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik 
vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 2 Toen kwaaddoeners 
op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – 
struikelden zij zelf en vielen. 3 Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er 
een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. 4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, 
dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om 
de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij 
doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn 
tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. 6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, 
die mij omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal 
zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.  

 

Zingen psalm 27: vers 1 en 7 

God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? 
Hij is de HEER', die hulp verschaft in nood. 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen. 
Hij is 't , die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, 
En aanrukt om zich met mijn vlees te voên. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet en viel, omdat het God verlaat. 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER'. 

 

Gebed  

 

Zingen Toekomst vol van hoop 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
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Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.  

 

zegen  

 

Na de dienst is er warme poeiermelk! 
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Al zit gij in het duister 

Al zit gij in het duister 
van duivel en van dood, 
geklonken in een kluister, 
een mens ternauwernood - 
sta op, uw heil zal komen, 

houd hoog uw hoofd gericht, 
verjaag uw boze dromen: 

daarboven straalt het licht! 
 

Al dwaalt gij hier beneden 
doodlopend in verdriet 
zodat de dag van heden 

geen hand voor ogen ziet, 
blijf vol vertrouwen hopen, 
houd hoog uw hoofd gericht, 

en open wijd uw ogen: 
het zonlicht is in zicht! 

 
God dank, er is gekomen 

een gids in onze grot. 
Wat heeft hij meegenomen? 
Een lamp, het licht van God! 
Volg Hem door alle gangen, 
houd hoog uw hoofd gericht: 
het donker wordt gevangen, 
het licht krijgt overwicht. 

 

Sta op, treed uit het duister, 
loop doór, de dood voorbij 

en huiver niet, maar luister: 
een loflied zingen wij! 

Rondom u is het wonder, 
houd hoog uw hoofd gericht: 

uw grot, uw graf, hoe donker, 
vol veelbelovend licht! 

 


