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Medewerkers aan de dienst: 
 
Voorganger: Marga Baas 
Ouderling van dienst: Hessel Boersma 
Werkgroep diaconie: Bram van Huis 
Lector: Marleen Betten 
Organist: Carel van Aurich 
Zang: Thom van Dijk, Dick en Lamke Dijkstra 
Apparatuur: Hilbert Annen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslag: Henry Ossawa Tanner,  
              Study for Nicodemus Visiting Jesus, 1899 
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OM TE BEGINNEN 
 
Orgel Allegro in d van Georg Andreas Sorge 

Woord van welkom 
De kaarsen worden aangestoken, moment van stilte 
Groet en bemoediging 
 
v  De Eeuwige zal bij je zijn! 
g  De Eeuwige zal je bewaren! 
 
v  Onze hulp is de naam van de Heer 
g  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Drempelgebed 
 
Openingslied De dag gaat open LB 217 

  

 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
  voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
  zag Hij ons aan en bracht hij ons tezamen, 
  God onze Vader. 
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  Door U geschapen om uit U te leven; 
  hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
  land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
  oorsprong en toekomst.  
 
  Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
  ons doen en laten zuiveren en dragen, 
  dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
  in onze wereld. 
 
  Aan u ons loflied: glorie aan de Vader, 
  dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
  zijn Geest geleide ons en onze aarde  
  naar de voltooiing. 
                                           
Smeekgebed en kyrie LB 301a 

 
 
Gloria Zing van de Vader LB 304  
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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! 

 
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! 

  
RONDOM  HET WOORD  
 
Gebed van de zondag 
 
Oudtestamentische lezing: Exodus 3, 1-6 
 
Lied  Wat vrolijk over U geschreven staat LB 324 

 
 
Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond - 
 
dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
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Evangelielezing Johannes 3, 1-16 
Acclamatie U komt de lof toe LB 339a

 
Overweging 
Orgel De Geest des Heren, Fantasia en koraal 
           van Willem van Twillert 
Lied De Geest des Heren LB 686 vers 1, 3 
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Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Acclamatie LB 987 refrein  
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Diaconale mededelingen  
 
Slotlied Gezegend die de wereld schept LB 984 vers 1,4,5,6 

 
 
4 Gezegend die de mensen roept 
   tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
   om voor elkander te bestaan 
   in eerbied voor zijn grote naam. 
            
5 Gezegend zijt Gij om uw woord 
   dat ons tot vrede heeft bekoord, 
   tot leven dat van lijden weet 
   en liefde die geen einde heeft. 
 
6 Gezegend zijt Gij om de Geest 
   die van de aanvang is geweest: 
   de adem die ons gaande houdt 
   en in het eind in U behoudt. 
 
Zending en zegen 
 
Orgel Improvisatie Zolang er mensen zijn op aarde LB 981 
 


