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 Orgelspel 
 Welkom door een lid van de kerkenraad 
 Stil gebed 
 Intochtslied: NL 33: 1, 2, 5, 8 
 Bemoediging en groet 
 Gebed 
 Zingen: NL 475 
 Gebed om verlichting met de Heilige 

Geest 
 Lezing: Jesaja 60: 1-5a 
 Zingen: NL 919 
 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 
 Zingen: NL 489 
 Overweging 
 Orgelspel/voorspel 
 Zingen: NL 474: 1, 2, 3, 5,  
 Pastorale mededelingen  
 Dankgebed en voorbeden 
 Collecten 
 Slotlied: NL 487 
 Zegen 
 Orgelspel 

Jesaja 60 
1Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
4Open je ogen, kijk om je heen: 
ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 
 
 
Johannes 1 
1In het begin was het Woord, het Woord was bij 
God en het Woord was God. 2Het was in het begin 
bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is 
niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord 
was leven en het leven was het licht voor de 
mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij 
heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van 
het licht te getuigen, opdat iedereen door hem 
zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij 
was er om te getuigen van het licht: 9het ware 
licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld 
kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld 
is door hem ontstaan en toch kende de wereld 
hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, 
maar wie van hem waren hebben hem niet 
ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn 
naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven 
om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op 
natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk 
verlangen of uit de wil van een man, maar uit 
God. 
 
14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons 
gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 
enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde 
Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik 
zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was 
er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen 
met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes 
gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met 
Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit 
God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, 
die aan het hart van de Vader rust, heeft hem 
doen kennen. 
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