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Voorganger: Ds. W.M. Roseboom
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 150: 1 (Weerklank)

Stil gebed
Bemoediging en groet
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Zingen: Psalm 150: 2 (Weerklank)

Gebod
Zingen: Psalm 119: 65 (OB)
65 Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren;
Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis,
Gelijk een licht, het donker op doen klaren;
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis
Van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren.
Gebed om Gods Geest
Bijbellezing: Johannes 3: 1 - 21
1. En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider
van de Joden. 2. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij
weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen
doen die U doet, als God niet met hem is. 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij
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het Koninkrijk van God niet zien. 4. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een
mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de
buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5. Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en
Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6. Wat uit het vlees
geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7. Verwonder u niet
dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8. De wind waait
waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt
en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
9. Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen
gebeuren? 10. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël
en weet u deze dingen niet? 11. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over
wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons
getuigenis niet aan. 12. Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe
zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? 13. En niemand is opgevaren
naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des
mensen, Die in de hemel is. 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd
heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15. opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 16. Want zo lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17. Want God
heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen,
maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18. Wie in Hem gelooft,
wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet
geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. 19. En dit is het
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de
duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
20. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat
zijn werken niet ontmaskerd worden. 21. Maar wie de waarheid doet, komt tot
het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.
Kerntekst: Johannes 3: 13 - 15
13. En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel
neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 14. En zoals
Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen
verhoogd worden, 15. opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft.
Kindermoment
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Zingen: Lied 564 (Weerklank)

2 Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
zijn eengeboren Zoon.
3 Opdat een ieder die gelooft,
opdat een ieder die gelooft,
een ieder, een ieder,
het eeuwig leven heeft.
Verkondiging
Zingen: Lied 468 (Weerklank)

4

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Dankgebed en voorbede
Slotzang: Psalm 27: 1 (OB)
1 God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen?
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood;
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen:
Hij is’t, die mij beveiligt voor den dood.
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên,
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên.
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
Den voet, en viel; omdat het God verlaat.
Zegen
Gelegenheid tot geven van gaven bij de uitgang van de kerk, via de bank of
thuis opsparen
Zingen: Het Wilhelmus
Orgelspel
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