
 
Begroeting Welkom 
Begroeting 
 
“Onze hulp is in de Naam van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft  
Die trouw houdt tot in eeuwigheid.  
en nooit laat varen het werk van zijn handen  
 
Openingswoord: 
 

Hier zijn we, met alles wat ons bezighoudt:  
de zorgen van ons eigen bestaan en  
die van de wereld waarin wij leven.  
Want we worden het zo beu, 
corona blijft ons dagelijks leven bepalen, 
Juist nu merken we hoe lastig samen leven eigenlijk is:  
we zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om elkaar heen.  
Hoe kunnen we zo elkaar tot naaste zijn?  
We ervaren moeite en ongemak:  
elkaar kunnen ontmoeten,  
Maar niet even lekker kunnen knuffelen 
En we dragen de last van de voorbije maanden met ons: 
sommigen werkten zo intensief en zo veel; 
anderen moesten thuis zitten, werkloos, niets te verdienen.  
Wat wacht ons nog? 
Wij weten het niet, 
Wij zijn op zoek naar het licht, 
Heer vandaag horen wij Uw woorden, 
Moge zij ons kracht geven, geduld en uitzicht. 
 
 
 
Vergevingsmoment  
De geest van deze tijd, de geest van ieder voor zich en God voor ons allen, heeft 
mensen verdeeld en verveemd van elkaar.  
Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving. 
 
Cantors: Kyrie eleison zingen. 
 
Vg. De geest van deze tijd jaagt mensen op in een race van hebben en houden, in 
plaats van breken en delen.  
Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving. 
 
Cantors 
 
De geest van deze tijd doet mensen geloven dat tijd geld is en stilte een overbodige 
luxe.  
Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om vergeving. 
 



Vader God, tegen de geest van de tijd in bidden wij om rust en duur om ons hart 
open te stellen voor een nieuwe geest, uw goede geest,  
de Geest van Jezus die ons het ware leven heeft voorgehouden en voorgeleefd. 
Amen 
 
 
 
Psalm 119 vers 1,2,en 3   Welzalig die de rechte wegen gaan blz 334 
 
1   Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

 
2   Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 

 
opdat wij die met ijver onderhouden. 

 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 

 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 

 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 

 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 

 
3   U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 

 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 

 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 

 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 

 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 

 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 

 
 
Gebed bij de opening van de Schrift. 
 
 
Mischa 4,1-5 
 
Eens zal de dag komen 
dat de berg met de tempel van de HEER 
rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, 
hoger dan alle bergen. 
Volken zullen daar samenstromen, 
2machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 



over grote en verre naties een oordeel vellen. 
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 
en onder zijn vijgenboom, 
door niemand opgeschrikt, 
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 
Laat andere volken hun eigen goden volgen – 
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, 
voor eeuwig en altijd. 
 
Psalm 98 
 
1   Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

 
want Hij bracht wonderen tot stand. 

 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 

 
met opgeheven rechterhand. 

 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

 
bevrijdend heil en bindend recht 

 
voor alle volkeren op aarde. 

 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
2   Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

 
Hij heeft in goedertierenheid, 

 
naar de belofte eens gegeven, 

 
het huis van Israël bevrijd. 

 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 

 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

 
Zo werd tot in de verste landen 

 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
1 Joh 1-7 
 
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien 
en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: 
het Woord dat leven is.  
Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u 
het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.  
Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons 
verbonden bent.  
En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus 
Christus.  
We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. 
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, 
er is in hem geen spoor van duisternis.  
Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister 
gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.  



Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar 
verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 
 
Gezang: lied aan het licht. 601 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Verkondiging. 
 
Profeet Micha 
Micha profeteerde tijdens de regering van Jotham, Achaz en Hizkia en was een 
tijdgenoot van de profeet Jesaja. 
Het was geen beste tijd. 
 De armen werden onderdrukt, de beeldendienst werd weer ingevoerd,  
de afgod Baäl werd vereerd en men offerde kinderen aan de Moloch.  
Valse profeten verdoezelden de zonde en gaven een veel te rooskleurig beeld.  
Het algemene streven was niet veel meer dan goedkoop plezier, werelds genot. Het 
motto was: Pluk de dag.  
Er was niet veel ruimte voor ernst en aan de dood dacht men zo min mogelijk. 
Gods straf kon niet uitblijven. 
 Micha was geroepen om de zonden aan de kaak te stellen en de oordelen Gods te 
verkondigen.  
Gelukkig had hij ook een boodschap van genade en kon hij een betere tijd beloven. 
 
Het keert zich tegen de opvatting dat Gods heilsbeloften onvoorwaardelijk zijn en 
losstaan van het gedrag van de mensen. Micha’s boodschap is dat de houding van 
de Judeeërs er wel degelijk toe doet.[ En zo kan degene die luistert toch wandelen in 
het licht. 
Johannes is ook de man van het licht en het duister. Hij heeft 3 thema’s 
 
 
 
Wandelen in het licht of in de duisternis  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Micha_(van_Moreset)#cite_note-1


 
1. God is Licht; 
2. Wandelen in de duisternis; 
3. Wandelen in het licht. 
1. God is Licht 
Johannes gewerkt in Efeze. Waarschijnlijk daaraan geschreven. Gemeenten in Klein 
Azië. Dat iedereen dat bevestigde. Misschien zegt u dat ook wel. God is Licht. Of 
weet u dat niet? Stemt u daar mee in. Zelfs bevestigd door de dwaalleraars. 
Natuurlijk gaat het om God. Toch gaat Johannes een scherp onderscheid preken. 
Vers 6 en daartegenover vers 7. Duisternis en licht. 
2. Wandelen in de duisternis 
Wandelen in de duisternis. Indien wij dan zeggen. Komt terug  
Dat heeft niets te maken dat gelovigen in de donkerte kunnen zitten. Ik heb mijn 
tranen dag en nacht, durven klagen, spotters zeggen waar is God?  
Afgelopen week was ik bij iemand op bezoek die was 80 jaar geworden. Praat over 
het verleden wat ze gedaan hebben maar ook over de toekomst. Hoe zal dat gaan? 
Dat vroeg ik aan de betreffende.  
3. Wandelen in het licht 
Tegenover dat van de dwaalleraars zet Johannes het wandelen in het licht. Van 
kinderen van God mag dat verwacht worden en wordt dat verwacht. God is Licht.  
 
Orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis. 
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;2 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, 
die is neergedaald in de hel 
 op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, 
de vergeving van zonden, 
de wederopstanding des vleses 
en het eeuwige leven. 
 
Voorbeden,  
 
God van nabijheid, 
We komen tot U 
nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen. 
Afstand houden zit niet in onze aard. 
We hebben het liefst iedereen dicht bij ons 
Help ons dan en troost ons. 
Geef ons verbondenheid: 
dat U ons aan elkaar bindt 
als broeders en zusters met één Vader. 
Help ons om manieren te vinden 



om elkaar tot steun te zijn. 
 
 
 
 
We vragen u om rust in ons hart 
als we bang zijn. 
We vragen u om wijsheid 
om de juiste beslissingen te nemen. 
We vragen dat in het bijzonder 
voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt. 
Voor onze politici: 
dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen 
en doen wat goed is voor het belang van iedereen. 
 
 
 
We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en 
iedereen die in de zorg werkt. 
Bescherm hen, leid hen, sta hen bij. 
 
We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus, 
voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft. 
We bidden u ook voor onszelf 
Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken. 
Help ons om licht te zijn voor elkaar, 
Warmte en liefde 
Zodat wij samen met Jezus door Zijn voorbeeld  
Mensen zijn voor elkaar. 
 
Wij bidden ook voor onze eigen gemeente 
Dat wij ons laten leiden door de woorden van Jezus 
Zijn opdracht om voor elkaar te zorgen 
En verbonden met elkaar gemeenschap te vormen. 
 
Stil gebed 
 
 
Onze Vader, 
Die in de hemelen zijt 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 



en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. Amen. 
 
 
 
 
Gezang:  Liedtekst  nieuw liedboek 276 
Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat, 
muren van huid, ramen als ogen, 
speuren naar hoop en dageraad, 
huis dat een levend lichaam wordt, 
als wij er binnen gaan, 
om recht voor God te staan. 
 
Woorden van ver vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid, 
namen voor Hem, dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid, 
monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord 
 
  

 
Vredeswens:  
 
Overpeinzing: 
 
Schaduwzijden in het leven, 
zullen niemand overslaan. 
Maar de schaduw die bestaat niet, 
als het licht niet zou bestaan. 
Want de schaduw maakt het licht niet 
echter licht de schaduw wel. 
Daarom is het licht het sterkste, 
in het licht en schaduwspel. 
 
 
Schaduwzijden in het leven, 
zullen niemand overslaan 
Maar de schaduw die bestaat niet, 
als het licht niet zou bestaan. 
Licht en schaduw zijn verweven, 
schaduw, noch het licht verdwijnt. 
Ze zitten in herinneringen, 
waar altijd een lichtje schijnt. 
 
 



Slotgebed  
 
Zending en zegen 
 
Slotlied:  Vervuld van Uw zegen gezang 425  
Vervuld van  uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier , uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal….. 
 


