Dorpskerk Wassenaar
22 november 2020

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Cantorij: Psalm 119: 39 en 40
39

Hoe aangenaam is ’t woord van uw verbond,
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren,
Ja, zij is mij als honing in de mond,
inzicht ontvang ik, door naar haar te horen.
Ik zoek uw recht, en haat uit ’s harten grond
het pad van hen die zich in ’t kwaad verloren.

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 wandelen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken

Bemoediging:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde geschapen heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Drempelgebed
Cantorij: Kyrië- en gloriahymne 299e
Gebed
Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1-10
Lied 600. Cantorij: 1, 2 en 5, allen gesproken: 3 en 4
1

Licht, ontloken aan het donker, licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken, werp uw waarheid om ons heen!

2

Licht, geschapen, uitgesproken, licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren, groet ons als de dageraad!

3

Licht, aan liefde aangestoken, licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode, zet de nacht in vuur en vlam!

4

Licht, verschenen uit den hoge, licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven, zegen ons met morgenrood!

5

Licht, straal hier in onze ogen, licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien, ga ons voor van hand tot hand!

Overweging
Cantorij: lied 325
1

Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,
dat onze gang bepaald heeft bij het leven,
dat in ons zwijgt en waakt en weet,
de wereld trouw in lief en leed,
dat ons de dood doet tegengaan:
dat was bij God, van meet af aan.

2

Alleen was God in stilte ongebroken,
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord
de klank en aandrift van dat woord.
Nog voor Hij enig mens gewon,
nog voor het opgaan van de zon.

3

Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.
Het werd zijn liefste gezellin,
het spreekt Hem moed en liefde in,
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,
zijn naam van deze wereld wijkt.

Gebeden
Lied 452

1

Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

3

O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

2 Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!
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