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Orde van Dienst – Zondag 29 november 2020 
Voorganger: René Visser  
Organist/Pianist: Tae-Young Kim 
Ouderling van dienst: Hans Teerds 
Koster, Beeld & Geluid: Guus Westra, Wim Knabe 
Thema: Jezus is het licht voor de wereld 
 
 
 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied: Psalm 27:1 
 

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! 

 
Stil gebed, Votum en groet  
 
Aansteken adventskaars 
 
Here Jezus, om uw woord (Lied 314: 1, 3) 
 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven 
 
3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 

 
Woorden van aansporing: 1 Tessalonicenzen 5: 4-11 
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Psalm 43:3 
 

O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
. 

Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment met de kinderen 
 
Projectlied: Kijk maar naar mij 
 
Schriftlezing: Johannes 8:12-19 
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.’ 13 De farizeeën wierpen tegen: 
‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14 Maar 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. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar 
ik naartoe ga. 15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16 En 
wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar 
samen met de Vader die mij gezonden heeft. 17 In uw wet staat geschreven dat het 
getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18 Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die 
mij gezonden heeft, getuigt over mij.’ 19 Toen 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.’  
 
Verkondiging 
 
Hoe zal ik u ontvangen (Lied 441: 1, 8) 
 

1. Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
 
8. Ook hoeft geen mens te vrezen  
die aan zijn zonden lijdt,  
want Hij komt u genezen  
met zijn genegenheid.  
Uw trooster is nu nabij,  
die uw vergeving is!  
Met alle kinderen deelt Hij  
zijn vaders erfenis. 
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Dank- en voorbede, stil gebed en Onze Vader 
 
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere (Lied 868: 2, 5) 
 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven 
 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Heenzending en zegen 
 
Collecten: 
 
Bij de uitgang staan twee collecteschalen waarin u uw gaven kunt geven.  

• Eén collecte is bestemd voor de kerk en het werk in en rond De Bron.  
• Eén collecte is de diaconale collecte bestemd voor het project Kind in de knel van 

kerk in actie. Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne 
worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt 
gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het 
staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de 
minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg 
was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice 
Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze 
kinderen betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in 
internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, 
liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of 
verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en 
gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook 
voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke 
leefomgeving voor kinderen. Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 

 
Hebt u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust de voorganger 
of de ouderling van dienst aan. U kunt ook bellen of mailen met de dominee: 06-53489239 / 
hnrvisser@gmail.com 
 
 


