
 

Appelscha 10 jan 2021  – LICHT van HOOP 

 

 

Welkom namens Kerkenraad en aansteken liturgiekaarsen 

 

Aanvangslied: Vrede voor jou. (mel. Lied 865) 

 

Vrede voor jou hierheen gekomen, 

   zoekend met ons om mens te zijn. 

   Jij hier alleen, jij met de ander 

   jij met je last, verborgen pijn. 

   vrede, genade, God om je heen, 

   vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen. 

 

Stilte en Begroeting namens God   

 

Drempelgebed 

 

Lied: U die ons kent (mel. Lied 865) 

 

U Die ons kent, U Die ons aanvoelt, 

   U Die de hele wereld draagt: 

   kom naar ons toe, leer ons te leven 

   help ons te zien wat ieder vraagt; 

   tijd om te leven, kans om te zijn 

   een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn. 

 

Het Licht van de Paaskaars en 3 Geschenken 

 

Lied 139: 1, 14 – Heer die mij ziet. 

 

Heer, die mij ziet zoals ik ben,  

dieper dan ik mijzelf ooit kan, 

Kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen,  

’t ligt alles open voor Uw ogen. 

 

Doorgrond, o God, mijn hart: het ligt 

toch open voor Uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven.  

 

Deze dienst in het jaar 2021 van eerst nog coronaregels en daarna de mogelijkheid voor 

vaccinatie:  LICHT van HOOP  - Eerst een wijsheid verhaal uit Brazilië.  

Daarna het bekende Bijbelverhaal over Jozef, Maria en Jezus als vluchtelingen. 

Waaruit putten ze hoop. En wat mag dat voor ons betekenen in ieder ons leven, in onze wereld. 

  

 

Gebed van Ontferming en voor Opening van het Woord.  

 

De kinderen.  

Het lied: “Kinderen groot en klein”.  

 

Het wijsheid verhaal uit Brazilië.   



 Vertel ik. Nodig een standaard met 4 kaarsen. Is dat in de kerk aanwezig?  

 

Lied 442: 1 - Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

Op U, mijn Heiland blijf ik hopen,  verlos mij van mijn bange pijn. 

Zie heel mijn  hart staat voor U open,  en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, die aard en hemel zingen,  verkwik mij met Uw heil'ge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordingen,  o zon van liefde, mijn gemoed. 

 

Het Bijbelverhaal wat heel actueel is: Mattheus 2: 13 t/m 15 en 19 t/m 22 –  

 LECTOR graag uit de Nieuwe Bijbel Vertaling lezen   

 

Lied 442: 2 – Vervul o Heiland, het verlangen 

 

Vervul o Heiland het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in Uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. 

O mocht ik uwe troost ervaren, die intocht heer, in mijn gemoed. 

 

Uitleg en Verkondiging: LICHT van HOOP 

 

 
 

Orgelspel 

 

Zingen: Lied 837: 1, 3 –Iedereen zoekt U, jong en oud  

 

Iedereen zoekt u, jong en oud, speurend langs allerlei wegen. 

Kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons,, bij dag en nacht, moe van onszelf en zonder kracht, 

Dorstend naar liefde en zegen. 

 

Heer, als ons denken U ontkent, kan ons de leegte benauwen. 

Als onze hand uw schepping schendt, wilt U ons dan nog vertrouwen? 

Twijfel of hoogmoed, onverstand – neem ons uw mensen, bij de hand. 

Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 

 

WGL Levenswoorden:  Woorden van Geloof en Leven  

 

Help mij God 

te kiezen voor het goede 

desnoods voor het minst slechte 

maar liever voor het betere, 

voor het geluk van anderen 

en trouw aan mijn eigen levensweg. 

 

Zegen de moeilijke beslissingen 

die ingaan tegen mijn eigen ik 

omwille van welzijn. 



Zegen, God, 

de soms bochtige weg 

als ik kies naar mijn hart. 

 

 

Behoed mij voor halve besluiten 

uit angst mij te geven 

bang voor fouten en gevolgen. 

Doe me geloven in het leven. 

 

Geef me de eerbied voor ieders keuze, 

aandacht om de ander te verstaan. 

Dat ik mijn keuze durf te toetsen 

bij vrienden 

en in Jezus' spoor. 

 

 

Bidden met en voor elkaar, stil gebed en Onze Vader. 

 

Inzameling van de Gaven bij de uitgang  

 

Lied: Ga mee met ons. (mel. Lied 247)  (ik lees het eerst voor)  

 

   Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit 

   naar tijd en land door U ooit aangeduid. 

   Leef op in ons, de mens die leven moet, 

   één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 

 

   Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 

   Een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 

   Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop, 

   houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 

Zending en Zegen 

Als antwoord: Lied 416:4 - Ga met God  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot we weer elkaar ontmoeten 

In Zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

 


