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Orde van dienst voor de themadienst School&Kerk 
zondag 17 november 2019   

09.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: ‘Ik ben het licht der wereld!’ 
 
 
Voor de dienst: 
 
Samen zingen: - Lied 935 ‘Je hoeft niet bang te zijn’ 

               -  ‘Ja is ja, nee is nee’  

Refrein: 
Ja is ja, nee is nee.Beloof is beloofd: 
Jezus wil je helpenals jij in Hem gelooft.  
Ja is ja, nee is nee.Beloof is beloofd: 
Jezus wil je helpenals jij in Hem gelooft. 
 
Hij is een God van liefde, 
Hij houdt heel veel van jou. 
Hij zal je nooit verlaten 
want Hij is altijd trouw.  Refrein: 
  
 



2 
 

Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn, 
en doen wat wij beloven; 
dat geldt voor groot en klein.   
 
Refrein: 
Ja is ja, nee is nee.Beloof is beloofd: 
Jezus wil je helpenals jij in Hem gelooft.  
Ja is ja, nee is nee.Beloof is beloofd: 
Jezus wil je helpenals jij in Hem gelooft. 

 
Welkomstwoorden 
  
 De tafelkaarsen worden aangestoken door Milan Docter 
 
Samen zingen (staande): Lied 162 vers 1, 3 en 4  
 
Stil zijn, waarom we hier bij elkaar zijn, groet van God 
 
Samen zingen: Lied 218 vers 1 en 2     (hierna gaan we zitten) 
 
We bidden 
 
Samen zingen: Opwekking 595 ‘Licht van de wereld…’  
 

Licht van de wereld,  
U scheen in mijn duisternis: 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U  wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 

 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want u alleen bent waardig 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 

Maken: Een regenboog van sneeuw (Anna en Lieke de Boer) 
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Samen zingen: Themalied ‘Jezus is het licht der wereld’   
       (Kinderopwekking 46) 

Jezus is het licht der wereld 
Jezus is het levend woord 
Jezus is de goede herder 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is het levend water 
Jezus is het levend brood 
Jezus is de ware wijnstok 
Jezus is de Zoon van God 
Hij kent ons als geen ander 
Hij weet wie we zijn 
Hij weet hoe wij ons voelen 
Hij was een mens als wij 
 
Hij deelt in onze vreugde 
en Hij kent ons verdriet 
nee, er is niemand zoals Hij 
 
Jezus is de Messias 
Jezus is de bruidegom 
Jezus is de hogepriester 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is de Zoon des mensen 
Jezus is de weg tot God 
Jezus is de overwinnaar 
Jezus is de Zoon van God 
 
Hij is aan ’t kruis gestorven 
Hij droeg daar onze schuld 
Hij gaf zijn eigen leven 
Hij heeft de wet vervuld 
gestorven en begraven 
maar ook weer opgestaan 
ja, Jezus leeft in eeuwigheid 
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Jezus is de Leeuw van Juda 
Jezus is de sterke Rots 
Jezus is onze Redder 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is de Weg en Waarheid 
Jezus is de Vredevorst 
Jezus, het begin en einde 
Jezus is de Zoon van God 
Jezus is de Zoon van God  

 
De Bijbel wordt gebracht door Rhodee Dekker 
 
Bijbelverhaal naar Johannes 8 door Hilde en Nynke Hoekstra 
 
Samen zingen: ELB 454 ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’  
 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
 
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn! 
 
Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is, 
overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 

 
Verhaal van de dominee 
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Samen zingen: Opwekking 807 ‘God van licht’   
  
 In mijn twijfels, mijn verdriet, 

in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
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Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
Refrein: 
 
Waar U woont. 

 
Danken en bidden 
 
Inzameling der gaven collectanten zijn Mila en Lize Fidder, Lucas 
Westhuis, Marit Koopman, Boaz en Celeste Knevel 
   
Laatste lied (staande): ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’  
            (mel. Lied 289 /tekst Opwekking 334)  

 
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 

Refrein: 
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 
 
Staan wij oog in oog met U Heer 
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 
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Refrein: 
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. 

Zegen 
 met 3x gezongen ‘Amen’ 
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