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Thema Heer Jezus, als een licht zijt Gij (Pnr.1644) Johannes 8: 12 
Uitgesproken  10 oktober 2021 9.30 uur te Veessen 
 
Liederen uit Liedboek 1973 
 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 119: 40 

Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding  
 
Zingen Gezang 459: 1, 2 en 4 

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 Lied'ren zingend vol vertrouwen 
tot in het voltooide licht 
broeder broeder zal aanschouwen 
staande voor Gods aangezicht. 
 
4 In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 

 
Verootmoediging 
 
Zingen Psalm 71: 1 

1 Heer, laat mij schuilen in uw hoede, 
begeef mij niet o God, 
maak nimmer mij ten spot. 
Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 
verleen mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 

 
Woorden van lofprijzing 
 
Zingen Psalm 71: 9 
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9 Ik roem de grootheid van uw daden, 
ik meld aan iedereen 
uw recht, uw recht alleen. 
Gij weest mij reeds als kind uw paden; 
nog prijs ik U, ik zegen, 
o Heer, uw wond're wegen. 

 
Regel der dankbaarheid 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing Exodus 13:17-22 

17 Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen 
niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook 
al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd 
zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en 
teruggaan naar Egypte. 18 Daarom liet hij het volk een omweg 
maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. 
De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte 
weggetrokken. 19 Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, 
omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te zullen 
doen. ‘God zal zich jullie lot aantrekken,’ had hij gezegd, ‘en dan 
moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen.’ 
20 Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in 
Etam, aan de rand van de woestijn. 21 De HEER ging voor hen uit 
om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in 
een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 
22 Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s 
nachts de vuurzuil. 

 
2e lezing Exodus 40: 36-38 

36 Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder 
wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. 37 Wanneer de 
wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder; ze wachtten tot de wolk 
weer opsteeg. 38 Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de 
wolk van de HEER op de tabernakel, ’s nachts verscheen er een 
vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. 

 
3e lezing Johannes 7: 37, 38 

37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in 
de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en 
drinken! 38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart 
van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’  

 
En de tekst Johannes 8: 12 

12 Jezus 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.’ 

 
Zingen Gezang 167: 1, 2 en 3 

1 Heer Jezus licht der wereld 
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en schat der zaligheid, 
wij komen U ter ere, 
hier door uw Geest geleid, 
tezamen in uw tempel, 
opdat ook wij misschien 
naar Simeons exempel 
U zouden mogen zien. 
 
2 Gij laat U door ons vinden, 
o Heer, in ieder oord. 
Gij zijt bij uw beminden 
aanwezig naar uw woord. 
Geef dat ook hier en heden 
't geloof uw heil aanschouwt, 
uw tempel in mag treden, 
U in de armen houdt. 
 
3 Wees in ons leven luister 
en licht in onze pijn, 
en in ons kruis en duister 
de milde zonneschijn, 
voor 't aarz'lend hart een leider, 
een vuur van heinde en ver, 
voor zieken een bevrijder, 
voor stervenden een ster. 
 

Prediking 
 
Zingen  Psalm 27: 1, 2 en 3 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
2 Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
3 Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade 
verborgen in het binnenst van zijn hut: 
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden, 
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut. 
Hij stelde mij als op een hoge rots, 
het woelen van mijn vijanden ten trots; 
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daarom wil ik met vrolijk feestgerei 
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! - 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en “Onze Vader” 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 103 

1 De heiligen, ons voorgegaan, 
hebben hier niets verworven, 
maar zijn aan 't einde van hun baan 
als vreemdeling gestorven. 
Maar zij geloofden dat Gods hand 
die hen tot daar geleid had 
in 't beter, hemels vaderland 
een stad voor hen bereid had. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij deed hen veilig gaan! 
Komt, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 
 
2 Zij trokken uit als Abraham, 
door God de Heer geroepen 
zonder te weten waar hij kwam, 
om 't land van God te zoeken. 
Zij zijn gestorven in zijn naam 
en hebben niets geweten 
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 
mij niet uw God te heten. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij deed hen veilig gaan! 
Komt, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 
 
3 Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog 
om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk 
de weg ten einde lopen, 
een met het heilig trekkend volk 
in liefde en in hope. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij doet ons veilig gaan! 
Komt, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 

 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Zegen 
 
Zingen  Gezang 456: 3 

3 Amen, amen, amen! 
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Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 


