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Voor de dienst luisteren we naar:

'Als alles duister is'



welkom



Welkom door de kerkenraad

Orgelspel en tekst van Gezang 449: 1, 3 en 4 LvK



vers 3

God enkel licht, wiens aangezicht

zo blinkend is van luister,

ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn

vervallen aan het duister.



vers 4

Heer, waar dan heen? Tot U alleen!

Gij zult ons niet verstoten.

Uw eigen Zoon heeft tot uw troon

de weg ons weer ontsloten.



Votum en groet

Ja, amen, ja, op Golgotha

stierf Hij voor onze zonde.

Zijn schuld'loos bloed maakt alles goed

en reinigt ons van zonde.



Stil gebed

Bemoediging

Groet

Gebed om de Heilige Geest



Gebed om de 

Heilige Geest

geloofsbelijdenis



Geloofsbelijdenis:

‘Ik geloof in God de Vader, 

die een bron van vreugde is’   



1e Schriftlezing



1e Schriftlezing 

Johannes 8: 12 t/m 20



vervolg

12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt 

loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft 

licht dat leven geeft.’ 13De farizeeën wierpen 

tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want 

u getuigt over uzelf.’ 14Maar Jezus ging verder: 

‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn 

getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik 

vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. 



vervolg

Maar u weet niet waar ik vandaan kom of 

waar ik naartoe ga. 15U oordeelt met 

menselijke maatstaven, maar ik oordeel over 

niemand. 16En wanneer ik toch een oordeel vel, is 

mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen 

ben, maar samen met de Vader die mij gezonden 

heeft. 17In uw wet staat geschreven dat het 

getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 
18Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij 

gezonden heeft, getuigt over mij.’



‘Jezus, U bent het licht in ons leven’

19Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ 

‘U kent noch mij, noch mijn Vader,’ 

antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou 

u mijn Vader ook kennen.’ 20Dit zei hij in de 

schatkamer van de tempel, waar hij onderricht 

gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog 

niet gekomen.



2e Schriftlezing



2e Schriftlezing 

Johannes 1: 1 t/m 5, 3: 19 t/m 21 

en 13: 26b t/m 30



vervolg

11In het begin was het Woord, het Woord 

was bij God en het Woord was God. 2Het 

was in het begin bij God. 3Alles is erdoor 

ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat 

bestaat. 4In het Woord was leven en het leven 

was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in 

de duisternis en de duisternis heeft het niet in 

haar macht gekregen.



vervolg

19Dit 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. 20Wie kwaad doet, haat het licht; hij 

schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend 

worden. 21Maar wie oprecht handelt zoekt het 

licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam 

is in alles wat hij doet.’



Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf 

het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot.
27Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. 

Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan 

bent.’ 28Niemand aan tafel begreep waarom hij dit 

zei; 29omdat Judas de kas beheerde, dachten 

sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen 

voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de 

armen moest geven. 30Judas nam het brood aan 

en ging meteen weg. Het was nacht.



Orgelspel en tekst van 

Lied 654: 1, 2 en 4



vers 2

Zingt nu de Heer, stemt 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.



vers 4

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.



verkondiging

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.



Verkondiging

“De duisternis kreeg het licht niet 

in haar macht”
Gezang 317: 2 LvK





Orgelspel en tekst van 

Gezang 317: 2 LvK



gebed

Amen, Jezus Christus, amen!

Ja, Gij zult in 't groot heelal

't rijk der duisternis beschamen,

tot het niet meer wezen zal.

Woon, o Heiland, in ons midden!

Onder uwe heerschappij

zijn wij zalig, zijn wij vrij.

Leer ons strijden, leer ons bidden!

Amen, heerlijkheid en macht

worde U eeuwig toegebracht!



Dankgebed 

Aankondiging Collecte
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Slotlied 

‘Zoekend naar licht, 

hier in het duister’



zegen



Zegen

Gesproken: Amen



Een gezegende week gewenst
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