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Voor de dienst zingen, uit de Evangelische Liedbundel, 184: 1,2,3 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

het donk’re dal ligt achter mij, 

en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen. 

Welk een liefdevolle vriend is Hij. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

en ik luister naar Zijn dierb’re stem, 

en niets kan mij van Jezus scheiden, 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

geen duist’re wolk bedekt de zon, 

en 'k kan niet anders moet Hem prijzen, 

die de zonde in mij over won. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

en ik luister naar Zijn dierb’re stem, 

en niets kan mij van Jezus scheiden, 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

mijn ziel is Hem gans toegewijd, 

met Hem verrezen tot nieuw leven, 

volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

 

 



Ik wandel in het licht met Jezus, 

en ik luister naar Zijn dierb’re stem, 

en niets kan mij van Jezus scheiden, 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

Woord van welkom 

 

Zingen van Psalm 150: 1,2 

 

Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

 

Gebed 

 

Een You Tube filmpje: https://youtu.be/2lfrW-gUdag 

 

Een goed verhaal 1: Marsha in Bolivia 

 

Zingen, uit de Evangelische Liedbundel 382: 1,2 
 

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 bevrijd ons 

schijn in mij  

schijn door mij 

 

 

 



Kom Jezus kom  

vul dit land met Uw heerlijkheid  

kom Heilge Geest 

stort op ons Uw vuur  

zend Uw rivier  

laat Uw heil heel de aard vervullen  

spreek Heer Uw woord  

dat het licht overwint 

 

daalt Uw stralende licht op ons neer  

zichtbaar, tastbaar word U in ons leven  

U volmaakt wie volkomen zich geven, 

schijn in mij  

schijn door mij 

 

Kom Jezus kom  

vul dit land met Uw heerlijkheid  

kom Heilge Geest 

stort op ons Uw vuur  

zend Uw rivier  

laat Uw heil heel de aard vervullen  

spreek Heer Uw woord  

dat het licht overwint 

 

Een goed verhaal 2: Gerrit en de talenten 

 

Zingen, uit de Evangelische Liedbundel, 299: 1,2  

 

Welk een vriend is onze Jezus, 

die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem 

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neer, 

juist omdat wij ’t al niet brengen 

in ’t gebed tot onze Heer. 

 

 

 

 

 



Leidt de weg soms door verzoeking, 

dat ons hart in ’t strijduur beeft, 

gaan wij dan met al ons strijden, 

tot Hem die verlossing geeft. 

Kan een vriend ooit trouwer wezen 

dan Hij, die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing; 

Hij alleen is ’t, die ons schraagt. 

 

Bijbellezing: Lukas 15: 1-7 

 
1
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 

2
Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: 

‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 
3
Jezus vertelde hun toen deze 

gelijkenis: 
4
‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren 

is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter 

om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 
5
En 

als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 
6
en gaat hij 

naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel 

in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 
7
Ik zeg 

u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt 

dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 

 

Zingen, uit de Evangelische Liedbundel, 218: 1,2,3  

 

Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot Zijn eer 

 

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En Zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 



 

Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer 

 

Verkondiging  
 

Een goed verhaal 
 

Zingen van Kijk daar, een metselaar 

 

Kijk daar, een metselaar 

Hij bouwt een huis van steen 

Alle stenen netjes naast elkaar 

Een huis voor iedereen 

Eén voor één, steen voor steen 

Muren, deuren en ramen 

Eén voor één, steen voor steen 

Niet alleen, maar 

Samen vormen zij een huis 

Samen, muren, deuren en ramen 

Samen vormen zij een huis 

Samen 

 

De Heer bouwt ook Zijn huis 

Daar zijn wij de stenen van 

ieder heeft z'n plekje in dat huis 

Dat God er wonen kan 

Eén voor één, steen voor steen 

Muren, deuren en ramen 

Eén voor één, steen voor steen 

Niet alleen, maar 

Samen zijn wij het huis van de Heer 

Samen, zoveel verschillende namen 

Samen zijn wij het huis van de Heer 

Samen 

Samen zijn wij het huis van de Heer 



Samen, zoveel verschillende namen 

Samen zijn wij het huis van de Heer 

Samen 

Amen 

 

Een goed verhaal 3: Karst en de groeigroepen 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Collecte. Tijdens de collecte: The sound of silence, het geluid van de stilte 

 

Zingen, uit Evangelische Liedbundel 411: 1,2 Jezus leeft in eeuwigheid 

 

Jezus leeft in eeuwigheid  

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  

Alle dingen maakt Hij nieuw.  

Hij is de Heer van mijn leven.  

 

Straks als er een nieuwe dag begint  

en het licht het van het duister wint,  

mag ik bij Hem binnengaan,  

voor zijn troon gaan staan.  

Hef ik daar mijn loflied aan:  

 

Jezus leeft in eeuwigheid  

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  

Alle dingen maakt Hij nieuw.  

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

Straks wanneer de grote dag begint  

en het licht voor altijd overwint,  

zal de hemel opengaan,  

komt de Heer er aan.  

heffen wij dit loflied aan:  

 

Jezus komt in eeuwigheid  

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  

Alle dingen maakt Hij nieuw.  

Hij is de Heer van ons leven. 

 

Zegen 
 


