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Orgelspel  
 

Mededelingen en aansteken paaskaars  

Zingen intochtslied 304 : vers 1, 2 en 3 

1. Zing van de Vader die in den beginne  

de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere!  
 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere!  
 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere!  

VOORBEREIDING 
 

Bemoediging  
Vg:  Onze hulp is in de naam van de HEER  
 Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Vg:  Die trouw is, een wereld lang.  
 En niet loslaat wat Hij eigenhandig maakte.  
Groet  
Vg:  De HEER zal bij u zijn  
Vg:  De Heer zal u bewaren  
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Zingen lied 8a: vers 1, 2 en 3  

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is  

uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 

 
2. Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit. 

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 
3. Zie ik uw sterren in de nacht, 

die hemelhoog geschapen pracht 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 

 
Stilte  
 
Kyriegebed  
 
Glorialied 305: vers 1, 2 en 3  
 

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  

Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht vol van licht,  

zie ons vol ontferming aan!  
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2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  

is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht,  

steek ons met uw stralen aan!  
 

3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  

vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, liefdesbron,  

maak de tongen los voorgoed!  
 

Gebed van de zondag  
 
1e lezing: Spreuken 8: 22-31  
22De HEER heeft mij vóór al het andere geschapen, 
toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn 
eersteling.23Ik ben in het begin gemaakt, nog voor 
alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg.24Toen 
er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, 
nog voor de bronnen met hun water-
stromen.25Voordat de bergen verankerd waren, werd 
ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren.26De 
aarde en de velden had de HEER nog niet 
geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt27Ik 
was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf en een 
cirkel om het water trok,28de wolken aan de 
hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet 
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wellen,29toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, het 
water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten 
van de aarde legde.30Ik was zijn lieveling, een bron 
van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd 
verheugd in zijn aanwezigheid,31vond vreugde in zijn 
hele aarde en verheugde mij in de mensheid. 
 
Zingen lied 848: vers 1, 2, 3, 4 en 5   
 

1. Al wat een mens te kennen zoekt  
aan waarheid en aan zin:  

het ligt verhuld in uw geheim  
dat eind is en begin.  

 
2. Geen mensenoog heeft dat gezien,  

geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed  

en aarzelend verwoord.  
 

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,  
van harte, met verstand –  

doet Gij uw wereld ondergaan  
als maaksel van uw hand.  

 
4. Als wij uw sporen bijster zijn,  
Heer, geef ons denken moed;  

leer ons te luisteren naar de Geest  
die doven horen doet.  
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5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,  
aan de drie-ene macht;  

geheim dat aan de oorsprong staat  
en in het eind ons wacht.  

 
2e lezing: Johannes 3: 1-16  

31Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, 
met de naam Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar 
Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar 
bent die van God gekomen is, want alleen met Gods 
hulp kan iemand de tekenen verrichten die U ver-
richt.’ 3Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie 
opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God 
zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al 
oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de 
tweede keer de moederschoot in gaan en weer 
geboren worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik 
verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God 
binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en 
Geest. 6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en 
wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet 
verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten 
worden. 8De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn 
geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en 
waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit 
de Geest geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg 
Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u 
een leraar van Israël bent? 11 

Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we 
weten en we getuigen van wat we gezien hebben, 
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maar jullie accepteren ons getuigenis 
niet. 12Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over 
aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan 
geloven als Ik over hemelse dingen spreek? 13Er is 
toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve 
degene die uit de hemel is neergedaald: de 
Mensenzoon?14De Mensenzoon moet hoog 
verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de 
slang omhoog geheven heeft, 15opdat iedereen die 
gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. 16Want God had 
de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
 
Zingen lied 346: vers 1 tm 6  
 

1. Roept God een mens tot leven,  
wie weet waarom en hoe,  

hij moet zichzelf prijs geven,  
hij leeft ten dode toe.  

2. Gods woord roept door de tijden  
zijn volk en grijpt het aan.  

Hij doet het uitgeleide  
het moet de zee ingaan.  

 
3. Geroepen en verzameld  

uit dood en slavernij,  
gedoopt in woord en water:  
dat volk van God zijn wij. 
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4. Wij werden nieuw geboren  
toen de mens Jezus kwam,  
die als een slaaf de zonde  
der wereld op zich nam.  

 
5. Met Hem in geest en water  

tot zoon van God gewijd,  
zijn wij met Hem begraven,  

verrezen voor altijd.  
6. Gestorven voor de zonde,  

in Jezus’ bloed vereend  
en met elkaar verbonden,  
levend voor God alleen.  

 
Verkondiging  
 
Orgelspel  
 
Geloofsbelijdenis, lied 340b, staande  
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  

en in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon,  

onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  

nedergedaald ter helle,  
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ten derden dage wederom opgestaan 
van de doden,  

opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  

des almachtigen Vaders,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  

de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest,  

ik geloof één heilige, algemene,  
christelijke kerk,  

de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,  

wederopstanding des vleses  
en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen.   

 
Dienst van de gebeden en gaven  
 
Gelegenheid om een kaars te ontsteken  
 
Zingen lied 601: vers 1  
 

1. 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.  
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Dankgebed  
Voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader 
 
Collecte:  
1e: Stichting Noaberhulp  
2e: Instandhouding eredienst   
 
 
Slotlied 704: vers 1 en 3  
 

1. Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen,  

die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  

die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  

zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.  

 
3. Lof, eer en prijs zij God  

die troont in ’t licht daarboven.  
hem, Vader, Zoon en Geest  

moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  

het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.   
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Zegen  

Zingen lied 425  

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 


