
 

  

 



Declamatie ‘Licht van de wereld’  

1 Imke Kool 

Licht van de wereld 

U scheen in onze duisternis; 

nu mogen wij zien wie U bent. 

 

2 Jan de Kuiper 

Liefde die maakt dat wij  

U willen kennen, Heer.  

Bij U willen zijn, elk moment. 
 

3 Sarah Kooijman 

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. 
 

4 Matthan Overduin 

Voor U willen wij ons buigen. 

U willen wij aanbidden. 

Wij vragen U, Heer, kom in ons midden.

 

Welkom/mededelingen  
 

De kinderen van de zondagsschool zingen: Ik mag een lichtje zijn 

Groep 3 en 4 

Ik mag een lichtje zijn, al ben ik nog maar klein. 

Een vlammetje dat danst in de wind. 

Zo'n vrolijk helder licht , dat is een mooi gezicht. 

Kom er maar bij, het is voor ieder kind. 
 

Zet je lamp niet stiekem onder de tafel neer. 

Schaam je niet, maar wees een lichtje van de Heer.  
 

Alle groepen 

Ik mag een lichtje zijn , al ben ik nog maar klein. 

Een vlammetje dat danst in de wind. 

Zo'n vrolijk helder licht , dat is een mooi gezicht. 

Kom er maar bij, het is voor ieder kind. 
 

Stil gebed  
 

Votum en groet 
 

 



Vertelling – Deel 1 

Johannes (Elias Overduin) en Sara, het dienstmeisje van Johannes (Lilian van Wijnen). 
 

 

De kinderen van de zondagsschool zingen: Ik ben het begin 

1 Je voelt Me in de zon,  

je ziet Me in de maan. 

Je ruikt Me in de bloemen 

die thuis op tafel staan. 

Je kunt Me zelfs proeven, 

eet maar eens een vrucht. 

Je hoort me in het fluiten 

van de vogels in de lucht. 

 

2 Ik ben het begin 

en Ik ben het eind. 

Ik ben er altijd al geweest 

en zal er altijd zijn. 

Nergens ben ik niet, 

Ik ben overal, 

de Maker van het leven, 

de God van het heelal.

3 Je kunt Me leren kennen, 

misschien toch wel het meest, 

wanneer je in de Bijbel 

over Jezus leest, 

want Hij is mijn Zoon, 

en Ik ben in Hem 

Dus als je Hem leert kennen, 

weet je wie Ik ben. 

Als je Hem leert kennen, 

weet je wie Ik ben! 
 

 

Declamatie ‘Ik ben’ 

Milan Boer 

‘Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft’(Johannes 6:35).  
 

Emma den Besten 

‘Ik ben de deur waar de schapen doorheen gaan’(Johannes 10:7).  
 

Nout in‘t Veld 

‘Ik ben de goede herder’(Johannes 10:11).   
 

Derk van Wijk 

‘Ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft’(Johannes 11:25). 
 

Sanne Klop 

‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven’(Johannes 14:6).  



Sem Zwijnenburg  

‘Ik ben de stam van Gods druivenplant’(Johannes 15:1) 
 

Saar van Doesburg 

‘Ik ben het licht voor de wereld’(Johannes 8:12).
 

 

Vertelling – Deel 2  

Johannes (Elias Overduin).  
 

 

De kinderen van de zondagsschool zingen: In het begin was het Woord 

Refrein 

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, bij God. 

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
 

Het Woord is bij ons gekomen; het kwam als een licht in de nacht 

om onder de mensen te wonen. Maar wie had een Kindje verwacht? 
 

Refrein 
 

Het Woord is aan ons gegeven, al lang van tevoren beloofd. 

De Weg en de Waarheid, het Leven, voor wie in het Kindje gelooft. 
 

Refrein 
 

Vertelling – Deel 3 

Johannes (Elias Overduin) en Sara (Lilian van Wijnen). 
 

Gebed 
 

Vertelling – Deel 4 

Johannes (Twan Zwijnenburg), Sara (Jasmijn in ’t Veld ) en Lydia, een ander dienstmeisje van Johannes 

(Linne van Doesburg). 
 

  



De kinderen van de zondagsschool zingen: Wonderbare raadsman  

Wonderbare Raadsman (Wonderbare Raadsman) 

Sterke God (Sterke God) 

Eeuwige Vader (Eeuwige Vader) 

Vredevorst (Vredevorst)  
 

Refrein  

Een Kind is ons geboren. 

Een Zoon is ons gegeven 

En Zijn heerschappij duurt voor 

eeuwig. 

Prijs de Heer, halleluja! 
 

Vrede voor de wereld (Vrede voor de wereld) 

heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht) 

Vrijheid voor de volken (Vrijheid voor de volken) 

Licht in de nacht (Licht in de nacht) 
 

Refrein 
 

 

Vertelling – Deel 5 

Johannes (Twan Zwijnenburg), Sara (Jasmijn in ’t Veld ) en Lydia, een ander dienstmeisje van Johannes 

(Linne van Doesburg). 
 

 

Schriftlezing: Johannes 1:1-19a door Aart de Kuiper, Daan van Druten en Sophie Krijgsman 

1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij 

God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt 

is. 4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. 5 En het licht schijnt in de 

duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. 6 Er was een mens door God gezonden; zijn naam was 

Johannes. 7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven 

zouden. 8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. 9 Dit was het 

waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. 10 Hij was in de wereld en de wereld is 

door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben 



Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven 

kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, niet uit de wil van 

vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. 14 En het Woord is vlees geworden en 

heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene 

van de Vader), vol van genade en waarheid. 15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het 

van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. 16 En uit Zijn 

volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de 

genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de 

eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. 19 En dit is het 

getuigenis van Johannes. 

 

 

De kinderen van de zondagsschool zingen: De lofzang van Simeon vers 2 

Een licht, zo groot, zo schoon, 

Gedaald van 's hemels troon, 

Straalt volk bij volk in d' ogen; 

Terwijl 't het blind gezicht 

Van 't heidendom verlicht, 

En Isrel zal verhogen. 
 

 

Preek ‘Jezus is het ware licht’ 
 

 

Instrumentaal intermezzo: Licht in de nacht 
 

 

 

De kinderen van de zondagsschool zingen: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 

1 Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 

en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’. 

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

 
 



2 Gedichtje (Lukas Pierhagen) 

Jezus zegt mij: “Wees een lichtje” 

Maar dat kan ik niet zo goed.  

Elke dag een blij gezichtje? 

Ik weet heus niet hoe dat moet. 
 

3 Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet. 

Of het helder licht geeft of ook bijna niet. 

Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn. 

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
 

4 Gedichtje (Joas van Wijk) 

Jezus zegt mij: Doe je best maar 

Want Ik help je er wel bij.  

Als je voor een ander klaarstaat 

Maak je heel veel mensen blij.  
 

5 Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is 

overal op aarde zond’ en droefenis. 

Laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn. 

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

 

Vertelling – Deel 6 

Johannes (Chris van Veldhuizen) 
 

 

Dankgebed 

 
 

Samenzang (staande): Ere zij God 

Ere 
zij God, 

ere zij God 
in de hoge, in 
de hoge, in de 

hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde In de men- 
sen een welbehagen. Ere zij God in de hoge. 

Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde. In de mensen, in 

de mensen, een welbehagen. In de men- 
sen, een welbehagen, een welbehagen. Ere zij 

God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op 

aarde, in den mensen 
een welbeha- 
gen. Amen, 

amen. 
 

 

  



Zegen 
 

Instrumentaal intermezzo: This little light of mine 

This little light of mine, | 

I'm gonna let Him shine. |  3x 

Let Him shine. Let Him shine. Every day! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikale medewerking werd verleend door Corné Muijlwijk (piano), Ronald Overduin 

(gitaar, zang), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit), Marijke de Kuiper (cajon/djembé) en Daniël Holtslag (gitaar/zang). 

 

Fijn dat u met ons verbonden was! Namens de leiding van de zondagsschool wensen we u nog gezegende 

dagen. De kinderen van de zondagsschool zijn weer welkom op zondag 3 januari 2021. 

Let Him shine! 


