
 O.M.A. 17 juni 2020 Hans Kerklaan     Thema van deze Week: Licht 

 

 

                                       Lichticoon 

Aanhef: blz. 12  

 



Inleiding: 

Als we na een nacht waarin we slecht hebben geslapen opeens weer het licht zien 

binnenkomen, is dat een opluchting. Het nieuwe daglicht associëren we met 

helderheid, met hoop, met een nieuw begin. Licht speelt ook in de bijbel een 

belangrijke rol want Jezus zegt: ”Ik ben het licht der wereld”. Licht dat ons leidt. We 

kijken vanavond naar het licht van Jezus en hoe wij in dat licht kunnen leven.   

 

Lied 76 : Les Béatitudes  

  

De onderstreepte lettergrepen als halve noot zingen 

1- Bienheur-eux sont les cœurs de pau-vres, car le Royaume des cieux est à eux 

2- Bienheur-eux aussi ceux qui pleu-rent, la joie de Dieu console-ra leur cœurs 

3- Bienheur-eux sont les doux les hum-bles, la terre un jour va deve-nir leur bien 

4- Bienheur-eux chercheurs de justi-ce, car dans leur faims ils seront tous com-blés 

5- Bienheur-eux sont ceux qui par-don-nent, car le pardon pour eux se-ra don-né 

6- Bienheur-eux sont les cœurs lim-pi-des, dans la lumière ils verront leur Seig-neur 

7- Bienheur-eux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu 

8- Bienheur-eux ceux qu’on persé-cu-te, car le Royaume des cieux est à eux 

9- Bienheur-eux ceux qui pour Christ souf-frent, leur allégresse est grande au-près de 

Dieu 

 

Vertaling : 

1- Zalig zijn de armen van geest, want hun behoort het koninkrijk Gods 

2- Zalig zijn de wenenden, want God zal hen troosten 

3- Zalig zijn de zachtmoedigen, het beloofde land komt hen toe 

4- Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid, hun honger zal gestild worden 

5- Zalig zijn de barmhartigen, zij zullen genade ontvangen 

6- Zalig zijn de ‘verlichten’, zij zullen Gods heerlijkheid zien 

7- Zalig zijn de vredestichters, zij zullen kinderen Gods genoemd worden 

8- Zalig zijn de vervolgden, zij zullen het koninkrijk Gods ontvangen 

9- Zalig zijn de martelaren voor Christus, zij zullen in God hun vreugde ontvangen 

https://www.youtube.com/watch?v=5bU3WJemwWk  

  



Tekst:  

Licht is zo vanzelfsprekend in de wereld. We kijken dankzij het licht naar de wereld 

en wat erin is. We ervaren de omgeving dankzij het licht. We kijken naar onszelf 

dankzij onze aanwezigheid in het licht. Dat is net zo vanzelfsprekend als we in -en 

uitademen. Vandaag gaat het over het licht zelf. Licht is geen ding dat we kunnen zien 

maar datgene wat ons zien mogelijk maakt.  

 

Lied 10:  Les obscurites  

  
https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts 

  

 

Tekst:  

Licht maakt ons zien mogelijk.”” Ik ben het licht der wereld””, zegt jezus. Maar als we 

alsmaar in dat licht kijken worden we waarschijnlijk verblind. Dat lijkt niet de 

bedoeling.  Wat jezus zou kunnen bedoelen is: Pas op met te lang in mijn licht te 

kijken... Ik ben meer bedoeld om te schijnen over alle dingen zodat jullie die kunnen 

zien in een nieuw licht.  

  



Lied 53: Bleibet hier und wachet mit mir 

 

(Mk 14) Blijft hier en waakt hier met Mij, waakt en bidt. Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf bij Mij en waakt 
hier met Mij. Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan. Vader, Vader! Als het 
niet mogelijk is dat deze beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. 

https://www.youtube.com/watch?v=qvD3OYcgwqU 

 

Tekst: 

Het licht dat Jezus is valt op de wereld en dan kunnen wij deze wereld waarnemen in 

het licht dat Jezus is. . Het licht van Jezus is een bron van licht die zuiver en helder is... 

Die gezuiverd is van eigenbelang, vrij van denken over ik of jij. Een en al vertrouwen, 

compassie en complete aanvaarding van alles wat je ziet en complete aanvaarding van 

jezelf.   

 

Lied 8:  Nunc dimittis  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pi-j7Ume4KU 

  



Bijbeltekst:  Johannes 8, vers 12: 

Weer richtte Jezus zich tot hen: ”Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt gaat zijn 

weg niet in duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten.” 

 

Stilte  

 

Voorbeden met antwoord lied 32 Gospodi  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QANTFlee95A 

 

Laat ons bidden: 

• Wie in deze tijd om zich heen kijkt in de wereld en in onze samenleving ziet crisis 

en ontwrichting. Vragen, zorgen, angst. We vragen u om uw licht te laten vallen op 

alles wat ons gebeurt en ons de ogen te openen voor wat dan zichtbaar wordt.  

Laat ons zingend bidden  

• Laat uw licht ook vallen op onszelf, zodat wij in die helderheid ook kunnen zien 

waar we zelf onbewust discriminatie toepassen. Mogen wij in dat licht ook onszelf 

in mildheid zien en compassie met anderen hebben. Uiteindelijk willen we toch 

een gemeenschap vormen.   

Laat ons zingend bidden  

 

• Dan is er nu ruimte voor een eigen gebed. 

 

Laat ons zingend bidden 

 

  



Onze vader (Aramees Onze Vader) 

 

Bron van Zijn, 

die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef U een naam 

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, 

Uw enige verlangen 

handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los 

die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

 

Lied 71 In the Lord  

 

(Js 12) Ik ben vol vertrouwen, ik heb geen angst. De Heer geeft mij sterkte en kracht, Hij is mijn behoud. Vol vreugde zult u water 

putten uit de bronnen van bevrijding. Brengt dank aan de Heer, roept zijn Naam, maakt onder de volken zijn daden bekend. (Ps 

98) Zingt een lied voor de Heer want Hij deed grootse dingen, laat het bekend zijn over heel de aarde. 

https://www.youtube.com/watch?v=GuO5mo9K8nI 

  



Gedicht  (‘Licht’ door Hans Andreus)  

Ik kan niets doen 

of laten, 

 

eten, 

liefde, 

slapen, 

woorden, 

drank, 

 

of ik verga 

van het licht. 

 

 

Slotlied 128   Jubelt und freut euch. 

 

Jubel en verheug je op de Heer. Hij heeft grote dingen voor ons gedaan. Wees niet bang. 

Alleluia 

https://www.youtube.com/watch?v=TpsyCkKu26c 

 
 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben of naar aanleiding van deze vesper over licht of 

willen na praten, dan kunt u contact opnemen met de voorganger: 

Hans Kerklaan 

jtmkerklaan@gmail.com 

0634224305 

 


