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Thema:   God laat zijn licht schijnen in een donkere wereld 
dienst met gebarentaal 

Welkom en mededelingen 

Aansteken kaars van verbondenheid (door ambtsdrager van dienst) 

Intochtslied: Sela: Kom tot ons de wereld wacht. 
1 Kom tot ons, de wereld wacht. 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 

3 Gij daalt van de Vader neer, 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 

4 Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 

5 Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

Stil gebed 
Bemoediging en groet 
God de Heer heeft de hemel en de aarde gemaakt.  
Wij verwachten alle hulp alleen van Hem. 
God de Vader en zijn Zoon Jezus komen naar ons toe  
met genade en vrede. Amen 

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

Openingsgebed 



Zingen: Lied 435: 1 en 3 
1 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 

3 Gezegend was het land, de stad, 
waar deze Koning binnentrad. 
Gezegend 't hart, dat openstaat 
en Hem als Koning binnenlaat. 
De Zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 

Lezen: Johannes 1,1-13 BGT    
door lector Mieke Wijnolts  
In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. In het begin was hij 
al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. 
Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is het 
licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. 
Er kwam een man die door God gestuurd was. Hij heette Johannes. Hij kwam om te ver-
tellen over het ware licht. Want alle mensen moesten in dat licht gaan geloven. Johannes 
was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen. 
Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld, die hij 
zelf gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij 
was. Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven. Toch waren er 
ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. Dat  
betekent dat ze op een nieuwe manier geboren zijn. Niet op de gewone manier, uit een 
vader en een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God. 

Overdenking 

Zingen: Lied 834: 1.2.3  
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en de oppas 
Gesprek met de kinderen – aankondiging collecte 

Slotlied: Heer uw licht en uw liefde schijnen 
1 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. 

3 Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein 

Wegzending en zegen 
Mag de HEER u zegenen en u beschermen, 
mag de HEER het licht van zijn gezicht over u doen schijnen en u genadig zijn, 
mag de HEER zijn gezicht naar u toewenden en u vrede geven. 
Gezongen Amen 

Collecte bij de deur 


