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Paaskaars brandt 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Lied 217: 1, 2, 3  
1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 

3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken 2e Adventskaars 
Zingen  Lied 458 3x 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 513  
1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 



Lezen   Genesis 1: 1-5; 14-19 
door Peter Lotterman 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en 
duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er 
moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht 
van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd 
avond en het werd morgen. De eerste dag. 

God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de 
nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen 
als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God 
maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om 
over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht 
te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden 
van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De 
vierde dag. 

Uitleg en verkondiging 

Muziek   

Gebeden 

Zingen  Lied 444: 1, 2, 3, en 4 
1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 

4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

Kinderen komen terug uit oppas en Kinderkerk 

Wegzending en zegen 


