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thema: Laat je licht schijnen 
 
  

 
 
 
 
met medewerking van:  ds S.A. Doolaard 

zanggroep 
muzikale begeleiding:  Maarten van der Kooij



Muziek 

Welkom en mededelingen 

Zingen: Psalm 43: 3 (Weerklank) 
3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij Uw waarheid en Uw licht, 
die naar Uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht, 
kom voor Uw aangezicht. 
 
 
Stil worden, bemoediging en groet 
 
 
 
Zingen:  Laat de kind’ren tot Mij komen (Weerklank 555) 
1. Laat de kind’ren tot mij komen,  
alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot mij komen,  
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kind’ren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 
 
2. Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen.  
 



Wij zeggen samen wat wij geloven: 
Wij geloven in de Heere God, 
onze Vader, die alles gemaakt heeft: 
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. 
Zo machtig is Hij! 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,  
Die geboren werd in de stal van Bethlehem, 
Die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. 
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. 
Wij geloven dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op aarde om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest, 
Die gekomen is op het Pinksterfeest 
en wil  wonen in ons hart. 
Wij geloven in één christelijke kerk,  
waarin we allemaal bij elkaar horen 
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader. 
Wij geloven dat God al onze zonden wil vergeven. 
Wij  geloven dat wij straks een nieuw lichaam krijgen, 
En dat we dan altijd bij de Heere Jezus mogen zijn 
 
 
Zingen:  Zit je in het donker (OTH465) 
1. Zit je in het donker, Jezus zal er zijn 
Is je hart vol zonde, Jezus maakt het rein 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 
2. Kijk je weer zo somber, Jezus maakt je blij,  
Zit je vastgebonden, Jezus maakt je vrij 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 
3. Dan wordt alles anders, kan je zoveel meer 



Kijk eens wat je aandurft, samen met de Heer 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 
Bidden 
 
Lezen uit de Bijbel: Johannes 1: 1-9 en Johannes 8:12 

(BGT) 
Gods Zoon was er al in het begin 
1. In het begin was Gods Zoon er al.  
2. In het begin was Hij al bij God. 
3. Alles is door Hem ontstaan. Zonder Hem zou er niets zijn. 
4. Al het leven komt van Hem. Het leven dat Hij brengt is het  
licht voor de mensen. 
5. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft 

het  
gewonnen van het donker. 
6. Er kwam een man die door God gestuurd was. Hij heette  
Johannes. 
7. Hij kwam om te vertellen over het ware licht. Want alle  
mensen moesten in dat licht gaan geloven. 
8. Johannes was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het  
licht te vertellen. 
 
Gods Zoon is naar de wereld gekomen 
9. Gods Zoon is het ware licht dat schijnt voor alle mensen. 
 
Johannes 8:12 
Jezus vertelt over zichzelf. 
12. Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen. Hij zie: “Ik 

ben  
het  licht voor de wereld. Als je Mij volgt leef je niet meer in 

het  
donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft” 



 
 
Zingen: In den beginne was het Woord (Weerklank 128: 1 

en 2) 
1. In den beginne was het woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 
 
2. Hij werd geboren in de nacht 
die al het licht heeft voortgebracht, 
aan zon en maan zijn teugel legt, 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 
 
Bijbelvertelling: Laat je licht schijnen 
 
 
Zingen: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht (OTH 

345).  
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 
jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn 
 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft of ook bijna niet 
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn 
 
Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is 
overal op aarde zond’ en droefenis 
laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn 



 
 
 
Bidden en danken 
 
 
Zingen: Jezus is de Goede Herder (Weerklank 612) 
Refrein: 
Jezus is de goede Herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede Herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
1. Als je 's avonds niet kunt slapen  
Als je bang in 't donker bent  
Denk dan eens al die schapen  
Die de Heer bij name kent 
 
Refrein 
 
2. En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede Herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 
Refrein 
 
Zegen 
 
Collecten bij de uitgang:  
kerk, eredienst, en de stichting Arab Vision die zich richt op 
het produceren en uitzenden van christelijke video’s in 
arabische talen en dialecten. 
 



 



 


