
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Die ’t Licht is in de duisternis 

1 van 5 

Thema Die ’t Licht is in de duisternis  (Pnr.1254)  Jesaja 49: 6 
Uitgesproken 27 januari 2008 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Ad de Hoop 
Muzikale begeleiding  Henk Kamphof 
 
U luistert naar: een opname van zondagmorgen 27 januari in het Open Hof te 
Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen  Lied 26: 1 
 1. Daar is uit 's werelds duistre wolken 

een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Jesaja 49: 6 

6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent  
om de stammen van Jakob op te richten  
en de overlevenden van Israël terug te brengen,  
dat is nog maar het begin.  
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,  
opdat de redding die ik brengen zal  
tot aan de einden der aarde reikt.’ 
 

Zingen  Lied 26: 3 en 4 
3. Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is `Wonderbaar', zijn daden 
zijn wondren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treên. 
 
4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
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Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
Gebed van verootmoediging 
Zingen Lied 449: 1 

1. God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 

 
Genadeverkondiging 
Zingen Lied 449: 3 

3. Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 

 
Aanwijzingen ten leven 
Zingen Lied 449: 5 

5. God onze Heer, 
wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 
 

Gebed  om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Matthéüs 4: 12 -22 

12 Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week 
hij uit naar Galilea. 13 Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen 
in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van 
Zebulon en Naftali. 14 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de 
profeet Jesaja: 15 ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de 
weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de 
heidenen, luister: 16 Het volk dat in duisternis leefde, zag een 
schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood 
werden door het licht beschenen.’ 17 Vanaf dat moment begon 
Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het 
koninkrijk van de hemel is nabij!’  
18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die 
Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net 
uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, 
volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze lieten 
meteen hun netten achter en volgden hem. 21 Even verderop zag 
hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn 
broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met 
het herstellen van de netten. Hij riep hen 22 en meteen lieten ze 
de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.  
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Zingen Lied 25: 1 en 2 
1. Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 
Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 
 
2. gij die hier woont in 't dal der tranen 
en van de schaduwen des doods, 
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 
Hij zich zijn witte weg zal banen. 

 
Uitleg adoptieproject door Rens Huisman; kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing Jesaja 8:17 – 9: 6 

17 Ik stel mijn vertrouwen in de HEER, hoewel hij zich voor het 
volk van Jakob verborgen houdt; ik heb mijn hoop op hem 
gevestigd. 18 Ik ben, met de kinderen die de HEER mij heeft 
gegeven, een teken voor Israël, een zinnebeeld van de HEER van 
de hemelse machten, die op de Sion woont.  
19 Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te 
raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te 
luisteren – elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden 
toch om raad voor de levenden? –, 20 ga dan alleen af op dit 
onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze 
woorden, waartegen geen bezwering bestand is.  
21 Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land 
zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en 
hun God vervloeken. Ze kijken omhoog 22 of staren naar de 
grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en 
somber is het, nacht overal. 23 En wie daardoor omsloten wordt, 
zal niet ontkomen.  
Licht in de duisternis  
Zoals het land van Zebulon en Naftali  
in het verleden smadelijk bejegend is,  
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek,  
het Overjordaanse en het domein van andere volken.  
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt  
ziet een schitterend licht.  
Zij die in het donker wonen  
worden door een helder licht beschenen.  
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,  
diepe vreugde gaf u het,  
blijdschap als de vreugde bij de oogst,  
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.  
3 Het juk dat op hen drukte,  
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,  
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.  
4 Iedere laars die dreunend stampte  
en elke mantel waar bloed aan kleeft,  
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.  
5 Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
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Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.  
6 Groot is zijn heerschappij,  
aan de vrede zal geen einde komen.  
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,  
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,  
van nu tot in eeuwigheid.  
Daarvoor zal hij zich beijveren,  
de HEER van de hemelse machten.  

 
Zingen Lied 25: 3, 4 en 5 

3. Hij komt met vrede; en geen rampen 
geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 
 
4. Geen liefde gaat er meer verloren, 
de onderdrukking is voorbij, 
de dood is dood, nu juichen wij, 
er is een Kind voor ons geboren. 
 
5. Er is een Zoon voor ons gegeven, 
de Zoon van God die Koning is, 
die 't licht is in de duisternis, 
de weg, de waarheid en het leven. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 292 

1. Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar we omvleuglen ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door de onfeilbre profetieen 
van zijn vast getuigenis. 
 
2. Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad, 
moe geworsteld en ontwapend, 
tot geen afval meer in staat. 
Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen Lied  459 
 1. Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
2. Liedren zingend vol vertrouwen 
tot in het voltooide licht 
broeder broeder zal aanschouwen 
staande voor Gods aangezicht. 
 
3. Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 
 
4. In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 
 
5. Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 

 
Zegen 


