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Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 489: 1  
1. Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
Open uw hart, geloof uw ogen, 
vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 

Stil gebed 
Bemoediging en Groet 

Gebed om ontferming 

Muziek  Als een hert dat verlangt 
Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild 
Aan U alleen geef ik mij geheel 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U 

Gebed om de Heilige Geest 

Lezen   Johannes 1: 1-18 
door Joke van Os 
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in 
het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat be-
staat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt 
in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, 
om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het 
licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en 
naar de wereld kwam.  
Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld 
Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet 
ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gege-
ven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit li-
chamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 
Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waar-
heid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de 
Vader. Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij 



komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw 
genade ontvangen: de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus 
Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, 
die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. 

Zingen  Lied 653: 1, 2 en 7 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 

7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

Preek 

Meditatief orgelspel 

Zingen  Lied 534: 1 en 4 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 

4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

Gebeden 
   
Aankondiging collecte  

Slotlied  Lied 489: 2 
2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 


