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LICHTKRANT 
ZOEKTOCHT NAAR HET LICHT 

Het zijn donkere tijden, we verlangen naar het licht Kerst is het feest van licht. De geboorte van Jezus maakt 

Gods licht zichtbaar. We worden uitgedaagd om, zeker in deze tijd, Zijn Licht te delen. Vooral met mensen 

voor wie het leven vaak donker is. Deze dienst gaat over onze zoektocht naar het Licht. Het is duister en 

donker, we mogen klagen, maar de Bijbel vertelt ons dat er Licht is. Hoe vinden wij het Licht en hoe kunnen 

wij iets van dat Licht en liefde doorgeven? In deze speciale lichtkrant kunt u, naast de dienst volgen met de 

aanwezige liturgie, nog veel meer informatie vinden over het Licht. Nieuwsgierig geworden? 

Lees snel verder en volg de ochtenddienst van 6 december op de live stream van www.pkndamwald.nl. 
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Het verhaal over de schepping van de aarde in 

Genesis 1:1-2:4 begint zo: ‘In het begin schiep 

God de hemel en de aarde. De aarde was nog 

woest en doods, en duisternis lag over de 

oervloed, maar Gods geest zweefde over het 

water. God zei: “Er moet licht komen,” en er was 

licht. God zag dat het licht goed was.’ Licht is 

dus het eerste dat God schept. 

  

In de Bijbel hoort licht bij God en bij Jezus. God    

wordt omgeven door een stralend licht. Jezus 

wordt genoemd ‘het licht dat in de wereld 

kwam’. In de Bijbel staat hoe dit licht mensen 

bemoedigd.  

 

Momenteel leven we in donkere en onzekere 

tijden. Het Corona virus is onder ons en dit 

brengt de nodige verdriet met zich mee. Zo 

worden we allemaal geconfronteerd met de 

maatregelen of raakt het de gezondheid van ons 

of ons naasten. Aan het begin zorgde God voor 

licht en hiermee kwam leven. Jezus was het licht 

dat in de wereld kwam en met hem kwam hoop. 

Beide zijn onlosmakelijk verbonden met de tijd 

waarin we leven.   

 

In de Bijbel is licht een beeld van Gods belofte 

voor de mensen. Een stralend licht zal 

uiteindelijk het donker verjagen. Laat het licht 

ons bemoedigen in deze tijd, want er is hoop.  
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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  

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  

Ik stak mijn kop onder de grond  

 

 

Maar de haan die bleef maar 

kraaien  

Alsof hij zei je moet iets doen  

Om een verschil te kunnen maken  

Je kunt verdrinken in cynisme  

Alsof het toch niets uit kan halen  

maar in de verte schijnt een ster  

Die de richting kan bepalen  

En Hij geeft licht, geeft licht  

Voor een uitweg uit het donker  

Voor wat er vaak niet is  

Dus geef licht, geef licht  

Geef alles wat je hebt  

Geef de liefde een gezicht. 

 

 

Ik ben het licht der wereld, zegt jezus wie mij volgt, 

zal in het licht leven en zich nooit meer in het duister 

begeven. 

  

Wat een troost om dit te mogen weten dat jezus het 

licht voor ons wil zijn in alle blijdschap, maar ook in 

pijn. 

  

Dat er licht mag zijn in onze ogen we elkaar mogen 

zien en begroeten ook in liefde elkaar zullen 

ontmoeten. 

 

Jezus wil ons leven verlichten Hem mogen we 

volgen op onze wegen Hij is ons altijd nabij met zijn 

zegen. 

 

Het licht der wereld geeft ons helderheid de 

duisternis moet van ons wijken en Gods zuiver licht 

zal ons bereiken.  

 

wij mogen leven in het licht want bij God is geen 

duisternis dat is helder, zeker en gewis. 

( uit Johannes 8 vers 12) 

 

 

 

Opwekking 595 – Licht van de wereld - Sign 

 
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 

zijn elk moment. 

 

Refrein: 

Voor U wil ik mij buigen, 

U wil ik aanbidden, 

U wil ik herkennen als mijn heer. 

Want U alleen bent waardig,heilig en rechtvaardig u 

bent zo geweldig goed voor mij! 

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. 

 

Refrein 2x 

 

En nooit besef,ik hoe U leed, 

de pijn die al mijn zonde deed.2x 

Psalmen 43:3-4 (NBV) 

 

3 Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u 

woont.  4 Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, 

God, mijn God.  
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Gedicht – het licht ter wereld 
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Jesaja 8:21-23 (NBV) 

 

21 Moedeloos en hongerig zullen de mensen 

door het land zwerven. Ze zullen honger 

lijden en in hun woede de koning en hun God 

vervloeken. Ze kijken omhoog  22 of staren 

naar de grond, maar overal heerst 

verstikkende duisternis; donker en somber is 

het, nacht overal.  23 En wie daardoor 

omsloten wordt, zal niet ontkomen. Zoals het 

land van Zebulon en Naftali in het verleden 

smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer 

bewezen aan de kuststreek, het Overjordaanse 

en het domein van andere volken.  

 

 

Jesaja 9:1 (NBV) 

 

1 Het volk dat in duisternis 

ronddoolt ziet een schitterend 

licht. Zij die in het donker 

wonen worden door een helder 

licht beschenen.  

 

 

Johannes 1:5 (NBV) 

 

5 Het licht schijnt in de 

duisternis en de duisternis 

heeft het niet in haar macht 

gekregen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Preek 1 
 

Preek 2 
 

NLB 939– Op U alleen – Sign 

 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en 

nacht, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 

Uw vrede diep, Uw liefde groot, 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

 

U werd een mens, U daalde neer, 

in onze pijn en schuld en strijd. 

U droeg de last, verrezen Heer, 

die ons van elke vloek bevrijdt. 

U sloeg de zonden aan het kruis 

en brengt ons bij de Vader thuis, 

want door Uw bloed, Uw 

levenskracht, 

komen wij vrij voor God te staan. 

 

Van eerste kreet tot laatste zucht, 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad 

gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

 
NLB 1005 – Zoekend naar licht – Sign 

 

Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

 

Refrein: 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het 

duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord. 

Refrein 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats voor U gebouwd. 

Refrein 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te 

delen, 

totdat uw rijk hier is. 

 

Refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Uw woord is een lamp voor 

mijn voet en een licht op mijn 

pad’ (Psalm 119: 105) 

 

‘Bij U is de bron van leven. 

Door Uw Licht zien wij het 

Licht’ (Psalm 36: 10) 
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EEN BEKER VOL LICHT 
 
Een beker vol licht? Wil je iets origineels maken, maak jij je 

pake, beppe, je buurvrouw of jezelf (☺ ) graag blij? Versier 

een mok en geef die aan iemand die wel wat licht kan 

gebruiken.  

 

Dit heb je nodig; Porseleinstiften (de goedkoopste zijn vaak 

niet de beste), keramieken mokken of bekers (tip, de Action, 

Ikea of Hema) en een doekje. En dan nu aan de slag! Maak 

eerst de mok stof- en vetvrij met het doekje. Bedenk eerst 

goed wat je op de mok wilt tekenen of schrijven. Een 

persoonlijke tekst, een tekening, het kan allemaal. Fleur de 

mok op met de porseleinstiften. Laat eerst de inkt even goed 

drogen (een dag).Zet de mok 30 minuten in een niet-

voorverwarmde oven van 160°C (heter is beter). Bak de mok 

gedurende 60 minuten af. Zet de oven uit en laat de mok nog 

eens 30 minuten afkoelen in de oven. En klaar is je mooie 

beker. Leuk voor de kerstvakantie, maar daar hoef je niet op 

te wachten natuurlijk. Geef jij zo het Licht door? 

 

  

   

  

  

Opw. 807 – God van licht – Sign 

 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 

in mijn falen ontbreekt U niet. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 

in mijn vragen houdt uw Woord 

stand. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

 

 

Refrein: 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 

veilig naar de kust, waar U woont. 

Waar U woont, 

waar U woont, 

waar U woont. 

 

Storm en golven vrees ik niet. 

In de morgen zing ik mijn lied. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

(Refrein) 

 

Bridge 4x: 

U schijnt feller 

dan de sterren. 

Heer, U leidt ons door de storm. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 

veilig naar de kust. 

(Refrein) 

Waar U woont. 

 

EEN BEKER VOL LICHT 

THERE IS A CRACK IN EVERYTHING -  

THAT’S HOW THE LIGHT GETS IN 

 

 

There is a crack in everything, that's how the 

light gets in zingt Leonard Cohen in 'Anthem'.  

 

Deze regel verwijst naar een oud verhaal over 

een man die zijn been verloor. De man trok 

zich terug in een klooster en voelde zich 

gebroken over wat hem was overkomen. Zijn 

diepe verdriet was terug te zien in de 

tekeningen die hij maakte; hij tekende 

gebarsten vazen en andere beschadigde 

voorwerpen.  

 

In de loop van de tijd vond hij innerlijke rust en 

veranderde zijn kijk op het leven. Toch bleef 

hij barsten in vazen tekenen. Op een dag vroeg 

iemand hem waarom hij dat nog steeds deed. 

De man antwoordde: ‘Door een barst komt het 

licht naar binnen’ 
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Uw gift is welkom via de collecte of op: 

NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 

kerstcollecte Geef licht of doneer online. 

KERST 2020: GEEF LICHT! 

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. 

Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 

vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn, 

soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het 

Midden-Oosten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte 

en veiligheid. Hun situatie is nu urgenter dan ooit.  

 

De situatie voor veel vluchtelingen in Griekenland is 

mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren in fragiele, 

zelfgemaakte bouwsels in grote vluchtelingenkampen. In 

de winter is het veel te koud, in de zomer veel te warm.  
 

 

Er is onvoldoende toegang tot sanitair en schoon 

water. Medische zorg is er nauwelijks, het is er 

onveilig en er is veel geweld. Via verschillende 

partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen 

in heel Griekenland. Bij aankomst krijgen ze voedsel, 

water, een pakketje kleding en hulp bij het aanvragen 

van documenten. 

 

Vluchtelingenkinderen krijgen les op een veilige plek 

buiten de kampen. Gezinnen ontvangen maandelijks 

een voedselpakket. In de hoofdstad Athene ontvangen 

vluchtelingen dagelijks een maaltijd van een 

soepkeuken. Waar mogelijk worden vluchtelingen 

geholpen naar een betere plek.  

 

Kom ook in actie en geef licht aan 

vluchtelingenkinderen in Griekenland.  

  

“Mensen verliezen hier alles. Hun vrijheid, 

hun hoop, hun waardigheid.” 

LEESTIPS 

Meer weten over wat de Bijbel zegt over het licht 

 

Johannes 3: 21 

2 Korintiërs 4: 6-9 

1 Thessal. 5: 4-5 

Lukas  1: 78-79 

Psalmen 18: 28-29,  

Psalmen 27: 1, 36: 10, 43 

Mattheus 5:  14-16 

Romeinen 13: 12-13 
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In deze donkere tijden hebben mensen meer dan ooit het Licht nodig.  

 

Aan wie wilt u wat Licht doorgeven? Een persoonlijke bemoediging, 

een gedicht, een Bijbeltekst, een lied, gebed of gewoon een stukje 

schrijven voor iemand die wel wat Licht kan gebruiken in deze tijd. 

Waar heeft u veel steun aan en brengt u een beetje Licht? U kunt het 

allemaal kwijt in het Lichtboek.  

 

Er gaan 3 Lichtboeken door de gemeente. Ze worden gebruikt als het 

aloude poëziealbum of vriendenboekje. Komt een Lichtboek bij u 

terecht, schrijf of plak een stukje Licht en geef het door aan iemand 

anders. Zo ontstaat een lichtgevend boek vol bemoediging, hoop en 

troost! 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GEEF HET LICHT DOOR 

Anna 

Augustus 

Balthasar 

Caspar 

Elisabeth 

engelen 

ezel 

Gabriël 

goud 

herberg 

Herders 

Jezus 

Johannes 

Jozef 

kamelen 

kribbe 

Maria 

Melchior 

mirre 

os 

Quirinius 

schapen 

Simeon 

stal 

ster 

wierook 

wijzen 

Zacharias 

WOORDZOEKER DIEREN WOORDZOEKER KERST 

LUISTERTIPS 

 

Onze liedbundels staan vol met liederen 

over het licht. In deze dienst hebben we 

maar een paar gehoord. Terugluisteren 

kan natuurlijk via youtube.com. Hier nog 

een paar suggesties. 

 
Heer, Uw Licht en Uw Liefde schijnen 

 

Love, shine a light 

 

Bij U is de bron 

 

In het Licht van Gods Zoon 

 

Ik wandel in het Licht van Jezus 

 

There’s a light at the end of this tunnel 

 

Licht in de nacht 

 

 

Aap 

Beer 

Bijen 

Dolfijn 

Draak 

Duif 

Eend 

Egel 

Flamingo 

Fret 

Gazelle 

Geit 

Giraf 

Haai 

Haan 

Haas 

Hert 

Hond 

Inktvis 

Kalf 

Kangeroo 

Kat 

Kip 

Koe 

Konijn 

Knab 

Krokodil 

Kuiken 

Kwallen 

Lammetjes 

Leeuw 

Mieren 

Neushoorn 

Nijlpaard 

Ooievaar 

Orka 

Pauw 

Poes 

Pony 

Reiger 

Rups 

Schildpad 

Slak 

Slang 

Spin 

Stier 

Toekan 

Uil 

Vlinder 

Vos 

Walvis 

Wolf 

Zebra 

Zwaan 
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Nog niet genoeg licht gedeeld? Print één van de volgende raamposters en hang deze op bij de lichtzak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAAMPOSTER VOOR BIJ DE LICHTZAK 
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RAAMPOSTER VOOR BIJ DE LICHTZAK 


