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Koorzang: You raise me up 
 
Welkom  
 
Openingslied;  Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 
 Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
 waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
 Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
 Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
 Schijn in mij, schijn door mij. 
 
 Refrein: 
 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
 Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
 Zend uw rivier,  
 laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
 Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 
 Heer, ’k wil komen in uw nabijheid. 
 Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
 Door het bloed mag ik U toebehoren. 
 Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
 Schijn in mij, schijn door mij.  Refrein 
 
 Staan wij oog in oog met U Heer, 
 daalt uw stralende licht op ons neer, 
 zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
 U volmaakt wie volkomen zich geven. 
 Schijn in mij, schijn door mij.  Refrein 
 
 
Openingswoorden 
 
Lofprijzing en schuldbelijdenis 
 
V Wij prijzen en verhogen U, Heer, schepper van hemel en aarde. 

Want U gaf de lichten hun plaats aan de hemel. U scheidde het 
licht van de duisternis en U plaatste tekenen aan de hemel om 
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ons te tonen wanneer de heilige dagen, maanden en jaren 
gevierd moeten worden. U bezaaide de nacht met sterren. Hoe 
verheven zijn uw werken! De hemel verhaalt van uw majesteit, 
het uitspansel roemt het werk van uw handen. 

A Wij prijzen en verhogen U, Heer. 
V Wij loven U, Heer, omdat U ons niet in de steek hebt gelaten, 

ondanks onze opstandige harten. U hebt uw Zoon gezonden om 
onze duisternis te verlichten en ons licht en onze redding te zijn. 
In Hem was het leven, en dat leven was het licht voor alle 
mensen. Zijn licht schijnt in de duisternis. 

A  Wij loven U, Heer. 
V  Wij aanbidden U, Heer, omdat U ons vergezelt in de chaos van 

ons leven, door de kracht van uw heilige Geest. U verlicht ons 
levenspad en geeft wijsheid en geloof, midden in een wereld die 
vol is van leugen en twijfel. 

A  Wij aanbidden U, Heer.  
V Wij danken U, Heer, omdat U ons die wereld inzendt om uw 

licht te weerspiegelen, in de verschillende kerken en culturen. 
Door onszelf aan Hem te schenken, getuigen wij dat Jezus de 
enige ware koning is. 

A  Wij danken U, Heer. 
V Moge alle volken voor U buigen en U aanbidden. Wij kozen 

vaak voor de duisternis, maar U gaf ons het licht. Daarom 
komen wij tot U, belijden wij onze zonden en zeggen: 

S Wij hebben ons van uw wegen afgekeerd en zijn ongehoorzaam 
geweest aan uw Woord. Wij hebben uw goede schepping 
verminkt en haar bronnen verspild door onze consumptiedrang. 
Wij hebben uw rivieren en zeeën verontreinigd, uw lucht en 
bodem vergiftigd en daardoor bijgedragen aan het uitsterven 
van vele soorten van leven.  

A Dat belijden wij. 
S Wij hebben egoïstisch gehandeld tegenover onze broers en 

zussen. Wij vonden onze eigen behoeften en verlangens 
belangrijker dan onze inzet voor gerechtigheid. Tussen onszelf 
en mensen die anders zijn hebben wij muren gebouwd en het 
zaad van wantrouwen gezaaid.  

A Dat belijden wij. 
S Wij hebben mensen gescheiden op grond van afkomst, 

godsdienst en geslacht. In vele oorlogen die wij hebben gevoerd 
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wereldwijd, is de naam van Jezus misbruikt. Vergeef al deze 
daden en gedachten, Heer, nu wij tot U komen met berouw in 
ons hart.  

A Dat belijden wij. 
V Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt 

Hem in de volheid van de tijd gezonden om alle mensen te 
verlossen. Ontferm U over ons, vergeef onze zonden en vorm 
ons naar het glorierijke beeld van uw Zoon, opdat wij zullen 
stralen als bakens van hoop in onze onrustige wereld. 

V De almachtige God hoort onze gebeden, ontfermt zich over ons 
en vergeeft onze zonden.  

A Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven.  
 
Glorialied: Change wil come for you 
 
When your world is cold and lonely 
And time seems like it's standing still 
If when in your heart you find troubles only 
Then remember it won't always be a pill. 
Change will come for you 
Change will come for you 
 
When your hope is gone or tainted, 
And your breath is slowly running out 
If the picture perfect life you made is over painted 
Then remember it will always come right back around! 
Change will come for you 
8x 
 
ls je wereld koud en eenzaam is 
En de tijd lijkt stil te staan 
Als je in je hart alleen problemen vindt 
Bedenk dan dat het niet altijd een pil zal zijn. 
Verandering zal voor jou komen 
Verandering zal voor jou komen 
 
Als je hoop vervlogen of bedorven is, 
En je adem raakt langzaam op 
Als het perfecte leven dat je hebt gemaakt overschilderd is 
Onthoud dan dat het altijd weer terugkomt! 
Verandering zal voor jou komen 
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Gebed:      bij de opening van de Schriften 
 
Lezing; Efeziers 5  7-14 

 
Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis maar nu bent 
u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het 
licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en 
waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan 
de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 
want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor 
woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt 
openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: 
‘Ontwaak uit uw slaap, 
sta op uit de dood, 
en Christus zal over u stralen. 
 
Zo spreekt de Heer. –Wij danken God. 
 
Tussenzang; Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
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. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
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Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Evangelie: Matteüs 5:14-16 NBV 21 
 
 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan 
niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem 
vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een 
standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie 
licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien 
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
Zo spreekt de Heer. –Wij danken God. 
 
Acclamatie: U komt de lof toe 
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Overweging 
 
Stilte overgaand in pianospel 
 
Koorzang: Halleluia 
 

Ik geloof dat er een God bestaat  
die heel de schepping heeft gemaakt. 
De bron van inspiratie in ons leven. 
Die ons bij onze namen kent   
steeds weer hoop en kracht toe zendt, 
een God van ware liefde Halleluja. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja Halleluja. 
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Ik geloof dat God ons Jezus zond,  
Zijn Zoon die hem met ons verbond. 
en ons heeft verlost van onze zonden. 
Die het licht der wereld is,  
in brood en wijn steeds bij ons is. 
Een daad van ware liefde Halleluja. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
Ik geloof dat Gods Geest ons leidt: ons verzoent,  
ons wereldwijd aanspoort tot gerechtigheid en vrede. 
Zijn Geest bezielt vuurt ons aan  
te doen als Jezus heeft gedaan, 
te handelen uit liefde Halleluja,  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja (2x) 
 
Geloofsbelijdenis:  ;    Liedboek 340a, GvL 721 
 

Wij belijden staande ons geloof met de woorden die horen bij de 
kerk van alle tijden en plaatsen. 

 
Voorg; Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 
Allen; Schepper van hemel en aarde, 
 van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 
Voorg; En in één Heer Jezus Christus, 
 de eniggeboren Zoon van God, 
 vóór alle tijden geboren uit de Vader, 
 
Allen; God uit God, licht uit licht, 
 waarachtig God uit waarachtig God, 
 geboren, niet geschapen, 
 één van wezen met de Vader, 
 en door wie alles is geschapen is; 
 
Voorg; Hij is voor ons mensen  
 en om ons behoud uit de hemel is neergedaald. 
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Allen; Hij heeft het vlees aangenomen  
 door de heilige Geest uit de maagd Maria 
 en is mens geworden. 
 
Voorg; Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius 

Pilatus, en is begraven. 
 
Allen; Hij is opgestaan op de derde dag, volgens de schriften, 
 opgevaren naar de hemel 
 en zit aan de rechterhand van de Vader. 
 
Voorg; Hij zal wederkomen in heerlijkheid 
 om te oordelen de levenden en de doden, 
 en aan zijn rijk zal geen einde. 
 
Allen; Ik geloof in de heilige Geest, 
 die Heer is en levend maakt, 
 die uitgaat van de Vader en de Zoon, 
 
Voorg; Die samen met de Vader en de Zoon 
 aanbeden en verheerlijkt wordt, 
 die gesproken heeft door de profeten. 
 
Allen; Ik geloof in één heilige, katholieke en apostolische kerk. 
Voorg; Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden 
 
Allen; Wij verwachten de opstanding van de doden 
 en het leven in de wereld die komt. 
 Amen. 
 
 
Voorbeden 
Na elke bede, die eindigt met: ‘zo bidden wij allen tezamen’ antwoordt 
de gemeente met het gezongen EL 319a:   
‘Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer ontferm U’. 
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Oecumenisch Onze Vader; 
 
Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
 
Wie mensen blij wil maken, moet vreugde in zich hebben. 
Wie de wereld wil verwarmen, moet vuur in zich dragen. 
Wie mensen helpen wil, moet zachte handen hebben 
om ze niet te kwetsen. Wie vrede brengen wil moet eerst in z'n eigen 
hart vrede gevonden hebben. Moge God ons helpen de vrede te vinden 
en om deze aan elkaar door te geven 
Voorg:  De vrede des Heren zij altijd met u.          
Allen:   En met uw geest.         
Voorg:  Wenst elkaar, op gepaste wijze, de vrede van Christus 
 
Inzameling: Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het oecumenisch 

werk. 
 
Pianospel 
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Slotlied: Vernieuw Gij mij o eeuwig licht 
 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
Van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
wegzending en zegen   
 
Koorzang: Roller  Coaster 
 
Vertaling 
Daar gaan we dan 
In dit achtbaanleven dat we kennen 
Met die idiote hoogten en echt diepe dalen 
Ik weet echt niet waarom 
 
En ik zal gaan 
Naar de verste plek op aarde die ik ken 
Ik kan de hele weg afreizen, weet je 
Want ik weet dat jij bij me bent 
 
Je hoeft me niet af te remmen 
Want ik zal altijd in de buurt zijn 
Ik zal mijn weg terug naar huis vinden 
Waar de magnolia groeit, waar de magnolia groeit 
 



 

 11

 
Maar ik denk dat je wel weet 
Waarom ik doe wat ik doe en waar ik heen ga 
Ik probeer een leegte in mij te vullen 
Maar dat kan ik niet doen zonder jou 
 
Je bent zelfs bij me in mijn dromen 
Ik zie een zeil, de zeven zeeën 
Ik zal proberen mijn weg te vinden 
Morgen zul je er altijd zijn, morgen zul je er altijd zijn 
 
Daar gaan we dan 
In dit achtbaanleven dat we kennen 
Met die idiote hoogten en echt diepe dalen 
Ik weet echt niet waarom 
 
En ik zal gaan 
Naar de verste plek op aarde die ik ken 
Ik kan de hele weg afreizen, weet je 
Want ik weet dat jij bij me bent 
 
Je hoeft me niet af te remmen 
Want ik zal altijd in de buurt zijn 
Ik zal mijn weg terug naar huis vinden 
Waar de magnolia groeit, waar de magnolia groeit 
 
Daar gaan we dan 
In dit achtbaanleven dat we kennen 
Met die idiote hoogten en echt diepe dalen 
Ik weet echt niet waarom 
 
En ik zal gaan 
Naar de verste plek op aarde die ik ken 
Ik kan de hele weg afreizen, weet je 
Want ik weet dat jij bij me bent 
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Daar gaan we dan 
In dit achtbaanleven dat we kennen 
Ik kan de hele weg afreizen, weet je 
Want ik weet dat jij bij me bent 
 
Want ik weet, oh weet 
Dat jij bij me bent 


