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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 27: 1 en 4 
door Annet Pols 
1. 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! 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart! 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 286: 1 en 3 
door Christl Wassenaar 
1. Waar de mensen dwalen in het donker,  
draai je om en zie het nieuwe licht,  
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,  
zie de mens die ieder mens verlicht.  
Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,  
zoek je weg niet langer in het duister,  
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,  
als een teken in een bange tijd,  
dat ons leven niet in wanhoop eindigt  
dat de vrede sterker is dan strijd.  
Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,  
zoek je weg niet langer in het duister,  
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

Voor de kinderen 

Lezen   Johannes 3: 14-21 
door Annelie Weedage 
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggehe-
ven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief 
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 



eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitge-
sproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer 
van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het 
licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’ 

Zingen  Lied 654: 1, 2, 4 en 6 
door Annet Pols 
1. Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 

2. Maar wij verkozen ’t duister meer 
dan ’t licht door God geschapen 
en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 
Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 
en onze dag verslapen. 

4. Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, – 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 

6. Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

Overdenking 

Orgelspel 

Gebeden 

Zingen   Lied 1005: 1, 2 en 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 in het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. Refrein 

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  

Wegzending en zegen


