
Liturgie Christusgemeente 31-1-2021 
 

Orgelmuziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Introïtuslied: NLB 601 : 1 en 2  
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, een voor één, en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
Zo zwaar en droevig als wij zijn 
Niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos onvindbaar  zijn.  
 
Licht, van mijn stad de stedehouder 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt.  
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
NLB 601 : 3  
Alles zal zwichten en verwaaien 
Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft.  
 
Gebed om ontferming 
 
Gezang 449 : 1 en 2 
God enkel licht, 
Wiens aangezicht 
Zo blinkend is van luister, 
Ziet ons onrein, 
Ziet hoe wij zijn 
Vervallen aan het duister. 
 
Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 

Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
Heeft tot uw troon 
De weg ons weer ontsloten.  
 
Woord van leven 
 
Gezang 449 : 5 
God onze Heer, 
Wil tot uw eer 
Ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
Volgen in goede werken.  
 
Gebed om de opening van het woord  
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing: Exodus 34 : 29-35 
 
Psalm 36 : 2 
Uw heil is als de hemel hoog, 
Uw trouw verheft zich voor ons oog 
Tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
Uw oordeel als de vloed die wast, 
Toot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
Ja, over mens en dier wilt Gij 
Alom uw vleug’len spreiden. 
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
Met spijs en drank in overvloed 
Wilt Gij ons hart verblijden.  
 
Schriftlezing: 1 Johannes 1 : 1-5 
 
Psalm 36 : 3  
Bij U, Heer, is de levensbron, 
Gij doet ons klaarder dan de zon 
Het licht der wereld schouwen. 
Schenk toch uw heil dat leven doet 
En wees voor wie U kennen goed, 
Bevestig ons vertrouwen. 
Geef dat ik niet door ’t ruw geweld 
Der goddelozen word geveld,  
Beschaam hun trotse zielen.  
Maar zie, daar storten zij al neer, 
Men stoot ze om, zij zijn niet meer: 



Zij liggen waar zij vielen.  
 
Preek  
 
Meditatieve muziek 
 
Lied: NLB 458  : 1 en 2 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
De angsten van ons hart. 
 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
De schaduw van de dood.  
 
Geloofsbelijdenis (samen gesproken) 
 
Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze 
Vader) 
 
Toelichting van de collecte 
 
Slotlied: keuzelied (orgel en voorzang) 
 
Zending en zegen (antwoordlied: Gezang 
456:3) 
  
 


