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Van harte welkom bij de inmiddels vertrouwde ‘Goud van 

Oud’-viering. 

Aan de hand van aangevraagde liederen en ingediende 

gedichten is een liturgie samengesteld. 

De gesproken en gezongen woorden vertellen over geloof, 

hoop en liefde. Ze verhalen over licht en donker. 

Wanneer het donker is, speuren we naar vonken, flitsen, voor 

onszelf en voor onze naaste… 

Wanneer het licht is, bezingen we het en zijn dankbaar… 

Een goede viering toegewenst! 

 

 

 

Met medewerking van: 

Carmen Eveleens, piano 

Willemijn Kleppe, gedichten 

Anton Langerak, orgel 

Meer informatie over Protestantse Gemeente Lexmond of 

Commissie Bijzondere Avonddiensten: www.lux-mundi.nl 

 
Je bent van harte uitgenodigd om na de dienst samen na te 

praten en koffie te drinken. 
  

http://www.lux-mundi.nl/


Zingen: Om licht te zien zijn wij gekomen 
Geroepen om te zingen 125 
 

Om licht te zien zijn wij gekomen, 
een krans van mensen wereldwijd 
die waakzaam van de vrede dromen 
en werken aan gerechtigheid. 
Ontsteek het vuur opdat wij horen 
het lied dat zingt in alleman 
tot nieuwe mensen zijn geboren: 
vrienden met vrede hand in hand. 

 
Welkom 
 
Zingen: Onze hulp…. 
Gezangen voor Liturgie 355 
 

Onze hulp is de naam van de Heer, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
En tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

 
Zingen: Heer onze Heer 
Geroepen om te zingen 17: 1, 2 en 4 
 

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

  



Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 
Zingen: Hijgend hert der jacht ontkomen 
Psalm 42: 1 en 7 
 

 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

 
Van de frisse waterstromen, 

 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 

 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER'; 

 
God des levens, ach, wanneer 

 
Zal ik naadren voor Uw ogen, 

 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verandren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven. 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 

 
Gebed voor de wereld 
 

God, soms vinden we de wereld maar niks:  
zo koud en zoveel gevaren  
en zo weinig plaats om te schuilen.  
Dan verlangen wij naar liefde,  
iets dat ons omstraalt  
en ons aan U doet denken.  
 

  



Doe ons ervaren dat u bij ons bent.  
Dat Uw liefde ons omringt  
en bescherming biedt  
tegen kou en regen.  
Tegen striemende woorden  
en ijzige blikken.  
Tegen ruzies die alles kapotmaken 
En tegenslagen die ons verpletteren. 
 
Wees met alle mensen  
die moeten vechten tegen de kou.  
Die op zoek zijn  
naar wat warmte en beschutting.  
Dat we ze in ons hart sluiten  
en hen iets laten merken  
van de liefde en het licht 
waarmee U ons omringt. 
(Greet Brokerhof – van der Waa) 

 
Zingen: De Heer is mijn Herder 
Gezang 14: 1, 2 en 3 

 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 

  



De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

 
Luisteren: Op de grens van licht en donker 
 

Op de grens van licht en duister  
tussen zorgen en verdriet 
kwam Hij zonder glans en luister 
met een ster in het verschiet. 
Troost en liefde van de Vader 
kwamen tot ons in een kind 
en geen mens staat ons ooit nader 
dan de Zoon door God bemind. 
Steeds weer tussen licht en duister 
horen mensen, groot en klein 
door de wind het zacht gefluister: 
‘Ook voor jou zal Ik er zijn.’ 
(Miep van Rooijen) 

 
Zingen: Als alles duister is… 
Taize 
 

Als alles duister is, 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
(we zingen dit vier keer) 

 
  



Zingen: Licht dat ons aanstoot in de morgen 
Tussentijds 118 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één 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 en onvindbaar zijn. 

 
Zingen: Jezus zegt dat Hij  
Johannes de Heer 827: 1, 2 en 3 
 

Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht 
hij wenst dat eenieder tot zijn ere schijn' 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.  
 
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.  
 
Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is, 
overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

 
  



Luisteren: Een volk op weg in het donker 
 

Een volk op weg in het donker  
aanschouwde een machtig licht. 
In nacht en donker wanhopig 
 is licht voor hen opgegaan 
 
Gooit de wapens in het water,  
versleten laarzen 
de mantels bevlekt met bloed,  
verbrandt ze in ’t vuur 
 
Nu de stok van de drijver,  
’t juk der slaven, 
de zweep die de mensen sloeg  
gebroken zijn door U 
 
Want een kind is ons geboren,  
’n zoon in leven, 
’n koninklijk erfgenaam 
 in Hem herleeft de hoop 
 
Noemt Hem prins van de vrede,  
alwijze Vader, 
geweldige held van God  
en man van goede raad 
 
Eens regeert Hij in vrede,  
ononderbroken. 
De dromen van Israel,  
in Hem wordt alles waar. 
 
Een volk op weg in het donker  
aanschouwde een machtig licht. 
In nacht en donker wanhopig 
 is licht voor hen opgegaan. 
Is licht voor hen opgegaan! 

 
  



Zingen: Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken 
Gezang 26: 1, 2 en 4 
 

Daar is uit 's werelds duist're wolken  
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,  
en gij, mijn ziele, bid het aan. 
Het komt de schaduwen beschijnen,  
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen,  
genade spreidt haar morgenrood. 
 
Gij wilt met vrede tot ons komen,  
met vreed' en vrijheid, vreugd en eer. 
Het juk is van de hals genomen,  
God lof, wij zijn geen slaven meer. 
De staf des drijvers ligt verbroken,  
aan wie ons hart zich had verkocht, 
en 't wapentuig in brand gestoken  
van hem die onze ziele zocht. 
 
O Vredevorst, Gij kunt gebieden  
de vreed' op aard en in mijn ziel. 
Doe alle volken tot U vlieden,  
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heeren ijver zal bewerken,  
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken.  
Hem zij de lof in eeuwigheid! 

 
Luisteren: Weet u, Jezus 
Woorden van geloof, hoop en liefde, PKN 

 
Weet u, Jezus, 
als ik bij U in de hemel zou zijn  
dan zou ik U  
een schijfje maan, 
een tipje van een ster,  



een zonnestraal schenken 
Als ik U hier bij mij op aarde zou treffen  
dan zou ik U  
een handvol stof 
een vlammetje van vuur  
en een zuchtje wind  
overhandigen. 
Maar eigenlijk maakt het mij niet uit  
waar U bent, 
ik weet dat U naar mij luistert  
en ik weet dat als bewijs van mijn liefde 
mijn glimlach U genoeg is 
(Laura Sivalli, 17 jaar) 

 
Zingen: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
Opwekking 334: 1 en 2 
 

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen.  
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid, 
kom, Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, Uw woord, dat het licht overwint. 
 
Staan wij oog in oog met U, Heer.  
Daalt Uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
 

  



Refrein: 
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid, 
kom, Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, Uw woord, dat het licht overwint. 

 
Luisteren: Toch blijven leven 
Woorden van geloof, hoop en liefde, PKN 
 

Hopen is toch blijven leven 
in de vertwijfeling 
en toch blijven zingen 
in het duister. 
 
Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in het morgen 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 
 
Is bij de storm op zee 
land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan 
 
Zolang er nog hoop is, 
zolang is er ook bidden 
en zolang zal God je 
in zijn Handen houden. 
(Henri Nouwen) 

 
  



Zingen: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
Gezang 118: 1 en 2 

 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen,  
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen,  
o Zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Ik blijf op U in liefde staren,  
waar om mijn heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Gebed, luisteren en zingen: Groter dan ons hart 
Gezangen voor Liturgie 448 
Door middel van het gezongen refrein bidden we mee… 
 

Gij die geroepen hebt "licht",  
en het licht werd geboren 
en het was goed, het werd avond en morgen,  
tot op vandaag. 
 
Gij die geroepen hebt "o mens",  
en wij werden geboren. 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe  
dat ik nog leef. 
 

Zingen refrein:  
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 



 
Gij die liefde zijt,  
diep als de zee 
flitsend als weerlicht,  
sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan  
één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, 
geen mens veracht, 
laat niet de dood  
die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood  
over ons komen. 
 

Zingen refrein:  
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 
 
Voor allen die gekruisigd worden,  
wees niet niemand. 
Wees een toekomst ongezien. 
Voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn  
in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen,  
vreemden,  
wees niet niemand. 
Voor hen die kracht uitstralen,  
liefde geven,  
recht doen, 
dat zij staande blijven  
in ons midden. 
 

Zingen refrein:  
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 
 
 

  



Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in,  
ons vasthoudt. 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt  
dat onze ziel vervult, 
laat ons niet leeg en verloren  
en zonder uitzicht, 
doe ons opengaan voor het visioen van vrede 
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
 

Zingen refrein:  
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 
 
Verhaast de dag van uw gerechtigheid, 
zie het niet langer aan 
dat her en der in deze wereld  
mensen gemarteld worden,  
kinderen gedood; 
dat wij de aarde schenden  
en elkaar het licht ontroven. 
 
Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen  
naar de dag dat wij 
nu nog verdeelde mensen,  
in uw stad verzameld zijn, 
in U verenigd en voltooid,  
in U vereeuwigd. 
 
Gedenk uw mensen, 
dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
 

Zingen refrein:  
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
  



Collecte 
 
Luisteren: Voetstappen in het zand 

 
Ik droomde eens en zie ik liep 
aan 't strand bij lage tij.  
de Heer liep aan mijn zij.  
We liepen samen het leven door  
en lieten in het zand 
een spoor van stappen, twee aan twee;  
de Heer liep aan mijn hand.  
Ik stopte en keek achter mij 
en zag mijn levensloop  
in tijden van geluk en vreugd  
van diepe smart en hoop. 
Maar als ik goed het spoor bekeek 
zag, langs de hele baan  
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan...  
Ik zei toen: "Heer waarom dan toch?  
Juist toen ik U nodig had;  
juist toen ik zelf geen uitkomst zag  
op het zwaarste deel van mijn pad." 
De Heer keek toen vol liefde mij aan 
en antwoordde op mijn vragen:  
"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,  
toen heb Ik je gedragen." 

 
Zingen: Ik zal zo lang ik leef 
Psalm 89: 1 en 7 
 

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 



Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw LICHTend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 
Luisteren: Zegen wens ik je toe 
Woorden van geloof, hoop en liefde, PKN 
 

Vrede wens ik je toe,  
liefde wens ik je toe, 
Moge God je behoeden,  
leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe.  
Zegen wens ik je toe. 
Aandacht wens ik je toe.  
Dat er mensen  
zijn met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe. 

 
 
Zingen: Behoud en bewaar Gij ons, lieve God 
Hoop van alle volken 79: 1 en 3 
 

Behoed en bewaar Gij ons, lieve God, 
wijs Gij ons de goede wegen 
Wil in de woestijn het manna zijn, 
omgeef Gij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn, 
omgeef Gij ons met jouw zegen. 
 
Behoed en bewaar Gij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft, 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft, 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 


