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LITURGIE HET CENTRUM 28-2-2021, 18.30 UUR 

 

THEMA: ‘‘DE DUISTERNIS KREEG HET LICHT NIET IN HAAR 

MACHT’ 

 

ds. Hanneke Paas 

 

• lied voor de dienst: we luisteren naar “Als alles duister 

is”: 

https://www.youtube.com/watch?v=kCuXWnROAN8  

 

• welkom door ouderling 

 

• we luisteren naar orgelspel en gesproken tekst van 

gezang 449: 1, 3 en 4 Liedboek voor de kerken (graag 

tekst van de coupletten op de beamer, zie volgende 

pagina’s)  

 

• stil gebed, bemoediging en groet 

 

• gebed om de Heilige Geest 

 

• we belijden ons geloof: we luisteren naar “Ik geloof in 

God de Vader, die een bron van vreugde is”: 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-geloof-in-god-de-

vader/POMS_EO_13001083?cHash=4953cc927d45a8fe

328f6be71eb9ddbe  

 

• Schriftlezing: Johannes 8:12-20 NBV 

 

• we luisteren naar “Jezus, U bent het licht in ons leven”: 

https://www.youtube.com/watch?v=XEHU_QiumkM  

 

• Schriftlezing: Johannes 1:1-5, Johannes 3:19-21, 

Johannes 13:26b-30 NBV (beginnen bij: “Hij doopte 

een stuk brood….) 

 

• we luisteren naar orgelspel en gesproken tekst van lied 

654:1, 2 en 4 (graag tekst van de coupletten op de 

beamer, zie volgende pagina’s)  

https://www.youtube.com/watch?v=kCuXWnROAN8
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-geloof-in-god-de-vader/POMS_EO_13001083?cHash=4953cc927d45a8fe328f6be71eb9ddbe
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-geloof-in-god-de-vader/POMS_EO_13001083?cHash=4953cc927d45a8fe328f6be71eb9ddbe
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-geloof-in-god-de-vader/POMS_EO_13001083?cHash=4953cc927d45a8fe328f6be71eb9ddbe
https://www.youtube.com/watch?v=XEHU_QiumkM
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• Verkondiging: ‘DE DUISTERNIS KREEG HET LICHT NIET 

IN HAAR MACHT’ 

 

• we luisteren naar orgelspel en gesproken tekst van 

gezang 317:2 Liedboek voor de kerken (graag tekst van 

het couplet op de beamer, zie volgende pagina’s)  

 

• dankgebed 

 

• aankondiging collecte 

 

• we luisteren naar: “Zoekend naar licht, hier in het 

duister”:  

https://www.youtube.com/watch?v=a733WFFVxbE  

 

• zegen 

 

GEZANG 449:1, 3 EN 4: 

 

God enkel licht, wiens aangezicht 

zo blinkend is van luister, 

ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn 

vervallen aan het duister. 

 

Heer, waar dan heen? Tot U alleen! 

Gij zult ons niet verstoten. 

Uw eigen Zoon heeft tot uw troon 

de weg ons weer ontsloten. 

 

Ja, amen, ja, op Golgotha 

stierf Hij voor onze zonde. 

Zijn schuld'loos bloed maakt alles goed 

en reinigt ons van zonde. 

 

LIED 654:1, 2 EN 4: 

 
Zingt nu de Heer, stemt allen in 

met ons die God lofzingen, 

want Hij deed ons van het begin 

https://www.youtube.com/watch?v=a733WFFVxbE
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verrukkelijke dingen. 

Hij heeft het menselijk geslacht 

in 't licht geroepen en bedacht 

met louter zegeningen. 

 

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. 

 

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. 

 

 

GEZANG 317:2: 

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! 


