
Mededelingen

Welkom in Gods huis >





NLB Psalm 27: 1, 2 >

Votum en Zegengroet



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!

NLB Psalm 27: 1, 2



Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’

Hem dagelijks te loven met gezangen,

te wonen in zijn huis zo lang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.

Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,

aanschouwende hoe schoon en zuiver is

zijn licht, verlichtende de duisternis.

NLB Psalm 27: 2 Gebed >



Gebed

Leefregels >



Leefregels

NLB Gezang 939: 1, 2, 3 >





Johannes 8: 12-30

Door Andrea van de Wetering



Jezus getuigt over zichzelf
12Jezus 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.’ 13De farizeeën 

wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u 

getuigt over uzelf.’ 14Maar 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. 15U oordeelt met menselijke

maatstaven, maar ik oordeel over niemand.

Johannes 8: 12-30



16En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel 

betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de 

Vader die mij gezonden heeft. 17In uw wet staat 

geschreven dat het getuigenis van twee mensen 

betrouwbaar is. 18Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader 

die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’ 19Toen 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.’ 20Dit zei hij in de schatkamer van 

de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, 

want zijn tijd was nog niet gekomen.

Johannes 8: 12-30



21Hij nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ga weg, en u zult 

me zoeken. Maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik 

naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ 22De Joden zeiden: 

‘Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij 

ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen?’ 23Jezus 

vervolgde: ‘U bent van beneden, ik ben van boven; u hoort 

bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. 24Ik heb tegen 

u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet 

gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden 

sterven.’ 25‘Wie bent u dan?’ vroegen ze. Jezus zei:

‘Wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb.

Johannes 8: 12-30



26Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar 

ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem die mij 

gezonden heeft, en hij is betrouwbaar.’ 27De mensen 

begrepen niet dat hij over de Vader sprak. 28‘Wanneer u de 

Mensenzoon hoog verheven hebt,’ ging Jezus verder, ‘dan 

zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, 

maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij 

geleerd heeft. 29Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij 

heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’
30Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in 

hem.

Psalm 36: 3 >Johannes 8: 12-30



Bij U, HEER, is de levensbron,

uw licht doet, klaarder dan de zon,

ons 't ware licht aanschouwen.

Bestendig uw gerechtigheid,

uw gunst en goedertierenheid,

voor wie op U vertrouwen.

…

Psalm 36: 3



…

Bewaar mij voor de trotse voet,

verhinder dat ik vluchten moet

voor goddeloze handen.

Maar zie, de bozen storten neer

en opstaan kunnen zij niet meer:

zij sterven in hun schande.

Psalm 36: 3 Tekst >



Tekst voor de preek

Johannes 8: 12

12Jezus 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.’

Preek >





Jezus is de sleutel tot echt leven



Pogingen het leven te vatten



Pogingen het leven te vatten

Joods: God is het licht, de wet een lamp



Pogingen het leven te vatten

Joods: God is het licht, de wet een lamp

Modernisme: het verstand is het licht



Pogingen het leven te vatten

Joods: God is het licht, de wet een lamp

Modernisme: het verstand is het licht

Postmodernisme: jíj bent het licht



Jezus: de sleutel tot leven



Jezus: de sleutel tot leven

Enorme pretentie: alleen bij Jezus is licht



Jezus: de sleutel tot leven

Enorme pretentie: alleen bij Jezus is licht

Jezus mag het zeggen: hij komt van de Maker



Jezus: de sleutel tot leven

Enorme pretentie: alleen bij Jezus is licht

Jezus mag het zeggen: hij komt van de Maker

Echt leven: liefde die geeft



In het licht



In het licht

Al het andere is duisternis



In het licht

Al het andere is duisternis

Laat Jezus je licht zijn!

Opwekking 595 >



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 ik zijn elk moment.

Opwekking 595



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.

Opwekking 595



Hemelse Heer,

U,die hoog en verheven bent,

Koning vol glorie en macht,

Bent als een kind naar de wereld gekomen,

Legde Uw heerlijkheid af.

Opwekking 595



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.

Opwekking 595



En nooit besef ik hoe U leed

De pijn die al mijn zonde deed.

En nooit besef ik hoe U leed

De pijn die al mijn zonde deed.

Opwekking 595



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.

Opwekking 595 Gebed >



Honger dreigt in Afrika 
Oogsten zijn mislukt
Acute hulp is nodig
Help een gezin voor € 30,-



Gebed

Outreach Barcelona >





Collecte

De eerste collecte is voor de Kerk

De tweede collecte is voor de Zending

NL03 INGB 0644 2725 11 

Opwekking 277 >



Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Opwekking 277



Lam van God, hoogste Heer,

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

Opwekking 277



Prijst de Vader,

prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Opwekking 277 Zegen >



Zegen

Amen >



Amen



Fijne zondag en wel thuis.


