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‘Uitzien naar het licht’ 

29 November 2020 
 

 

Toekomst van hoop 
U geeft een toekomst vol van hoop; 

Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 
 

Gebedsviering 
INSPIREREND ● EIGENTIJDS ● WARM ● BEZIELEND 

 
 

Met medewerking van:  

Het Inspiratieteam,  

Holy Heart Band en 

Jongerengroep M25
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Welkom  
 
Vandaag een speciale viering als start van de Advent 2020. Advent 
is de periode dat we uitkijken naar het licht van de geboorte van 
Jezus Christus. De dagen worden korter en we ontsteken kaarsen 
als teken van hoop en licht.  
 
In deze viering willen we iedereen kennis laten maken met de 
vreugde van het evangelie. Een oude boodschap die toch steeds 
weer nieuw is. Een boodschap die we allemaal nodig hebben. Wat 
is die boodschap ? God is mens geworden om zijn liefde voor ons. 
In Jezus laat Hij zien dat Hij van ieder mens houdt en dat ieder 
mens er bij hoort en geliefd is. Wij willen in deze viering deze 
boodschap van blijdschap en hoop uitdragen. 
 
Jij bent geliefd. Je mag er zijn en je bent uniek en ongelooflijk 
geliefd. Het is een boodschap van hoop. Die hoop beleven we in 
het bijzonder wanneer we bij elkaar zijn en over de liefde van God 
horen en zingen. Het bindt ons samen en tijdens de viering delen 
wij in de warmte van de hoop.  Dat doen we in de kerk met de 30 
aanwezigen en met de mensen die via de televisie of internet met 
ons verbonden zijn.  
 
Zing thuis mee (in de kerk mag je neuriën en bewegen op de 
muziek), vier het feest met ons mee. 
 
Kerst 2020.  
In de week voor Kerst is de kerk dagelijks geopend van 15.00 tot 
20.00 uur, met regelmatig (Kerst) muziek, kerstverhalen, 
gebedsmomenten, zang en de kerststal. Weet je ook dan van 
harte welkom. 
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Openingslied: Toekomst vol van Hoop (Sela) 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
 
Welkom  
 
Moment van stilte, ontsteken van het licht 
We ontsteken de 1e kaars van de Adventskrans.  
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Lied: Votum en Groet (Sela) 
 
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. 
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 
Genade en vrede van God de Vader. 
Door Jezus Zijn zoon Immanuel. 
Hij wacht met zijn Geest in ons. 
 
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. 
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 
Genade en vrede van God de Vader. 
Door Jezus Zijn zoon Immanuel. 
Hij woont met Zijn Geest in ons. 
Alleluia, alleluia… amen. 
 
Gebed 
 
Eerste lezing:  

 
IK ZAL ER ZIJN 
 
Wees niet bang, zegt God, de Vader, 
voor de dag die komen gaat 
ook al is het alsof de wereld 
om je heen is dolgedraaid 
dwars door alle zorgen en pijn 
wees niet bang : Ik zal er zijn 
 
Wees niet bang, zegt God de Zoon, 
voor het duister in je hart 
want  voor jou gaf Ik mijn leven 
ik vind jou de moeite waard 
voel je je ook nog zo klein 
wees niet bang: Ik zal er zijn 
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Wees niet bang, zegt God, de Trooster 
ook al voel je je alleen 
sluiten telkens weer je tranen 
op een hart van koude steen 
in het dal, in de woestijn 
wees niet bang: Ik zal er zijn 
 
Tekst: Tineke Tuinder-Krause 
Uit: Ik zal er zijn (Sestra-Heerenveen) 

 
 
Lied: Geef Licht (Stef Bos) 
 
Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 
Geef licht 
Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
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Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
 
Geef licht 
Geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
 
Evangelie uit Mattheus 6: 19-21;24-34 
  
Jezus sprak tot de mensen die samen waren: “Verzamelt u geen 
schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan en waar 
dieven inbreken om te stelen; maar verzamelt u schatten in de 
hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven 
niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart 
zijn. 
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander 
liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. U 
kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg Ik u: Weest 
niet bezorgd voor uw leven, wat u zult eten en wat u zult drinken, 
en ook niet voor uw lichaam, wat u zult aantrekken. Is het leven 
niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de 
kleding? Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en 
maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse 
Vader voedt ze. Bent u dan niet veel meer dan zij? Trouwens, wie 
van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg een el toe 
te voegen? En wat maakt u zich zorgen over kleding? Kijkt naar de 
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leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen.  Toch 
zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van 
hen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en 
morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer 
dan u, kleingelovigen? Maakt u dus geen zorgen over de vraag: 
wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Want dat alles jagen 
de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat u al deze dingen 
nodig hebt. Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: 
dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet 
bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt 
voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. 
 
Lied: In het licht (Sela) 

In de donkere nacht 

verschijnt een licht 

en de duisternis 

krijgt het niet in haar macht. 

Eeuwenlang al voorzegd: 

Het woord van God 

dat geboren wordt. 

Hoop waar de wereld op wacht. 

In het licht van Gods Zoon, 

zien wij Zijn goedheid, 

Zijn waarheid. 

In het licht van Gods Zoon, 

brengt Hij in kleinheid 

Zijn grootheid dichtbij. 

Niemand ziet Gods gezicht, 

maar in Zijn zoon 

wordt Hij een persoon, 

maakt Hij bekend wie Hij is. 
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In het licht van Gods Zoon, 

Zien wij zijn goedheid, 

Zijn waarheid. 

In het licht van Gods Zoon, 

brengt Hij in kleinheid 

Zijn grootheid dichtbij. 

In mijn donkere nacht 

verschijnt Zijn licht 

en de duisternis 

krijgt het nooit in haar macht. 

Overweging  
 
De volgende liederen worden aangekondigd als een uiting van de 
vreugde die we beleven in ons geloof. Wij nodigen je uit om te 
gaan staan en ‘mee te doen’. 
 
Lied: De wind steekt op (Opwekking 766) 

 

Als de hemel open breekt 

het huis vervult met vrede, 

zal de adem van uw geest 

ons met zijn kracht bekleden. 

Wek ons tot leven en wakker ons aan, 

zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan, 

Heer maak ons helemaal nieuw. 

 

De wind steekt op, de wind steekt op. 

Waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op. 

Een vuur van liefde voor God! 
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Als uw heilig vuur ontsteekt, 

als antwoord op ons midden, 

is de kracht die ons ontbreekt 

aanwezig in ons midden. 

Wek ons tot leven en wakker ons aan,  

zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan, 

Heer maak ons helemaal nieuw. 

 

De wind steekt op, de wind steekt op. 

Waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op. 

Een vuur van liefde voor God! 

 

Lied: Loop naar het licht  

 

Langs bergen en valleien 

door het diepste dal omhoog, 

van het donker naar het licht toe 

altijd onderweg naar de regenboog. 

En elke stap brengt je steeds dichter 

dichterbij het groot geheim 

dat na het einde van dit leven 

eeuwig liefde nog zal zijn. 

Voor zolang als ik leef 

geloof ik in mijn eigen weg. 

Er is Iemand die mij vasthoudt 

die precies weet wat ik zeg. 

En lijkt de weg soms eindeloos 

en is het einde niet in zicht, 
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wordt dan niet te hopeloos 

maar loop dan altijd naar het licht! 

Volg je eigen intuïtie, 

hou je vast aan Zijn verhaal. 

Het is je eigen expeditie, 

zelf je keuzes maken, jij bepaalt. 

Het gaat echt niet om mooie woorden 

of wie van ons het meeste weet. 

Het is je simpelweg gegeven 

in de kracht die hartstocht heet. 

Voor zolang als ik leef…. 

Voorbede 
 
We hebben mensen in de kerk en thuis gevraagd wat ze op hun 
hart hebben en waarvoor ze gebed vragen. De reacties worden in 
de gebeden opgenomen.  
 
Tijdens de gebeden steken we de 7-armige kandelaar aan.  
 
Voorbedelied (Sela) 
 
Heer, doe meer dan wij kunnen bidden. 
Heer, doe meer dan wij kunnen denken. 
Laat uw kracht zien. 
Laat uw liefde merken. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet 
in beproeving maar verlos ons van het kwade. Want van u is het 
koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.  
 
 
Vredegroet 
 
 
Gedicht 
 
 
Collecte 
 
 
Slotgebed 
 
 
Afsluiting en Zegenbede 
 
 
Toekomst vol van Hoop (Sela) 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
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Nawoord 
 
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet 
gegrepen. Dat deze viering je geïnspireerd mag hebben om een 
licht te zijn in je omgeving. Met elkaar zien we uit naar het licht 
van Kerstmis. 
 
Wij wensen je een bijzondere adventtijd waarin je mag ontdekken 
dat God van je houdt en in Jezus Zijn liefde gestalte heeft 
gekregen. Te beginnen in de stal als geliefd kind van Jozef en 
Maria en in het bijzonder van God de Vader. Wij hebben allemaal 
het talent ontvangen om lief te hebben, laten we dat in het 
bijzonder in deze adventtijd naar elkaar uitdragen.   
 
 
 
 

                           
 

 
 


