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Voorbereiding 

Stilte 

Klokgelui 

Orgelspel: bewerking van psalm 8 

Welkom 

voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
gemeente: AMEN 
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 

Gebed van toenadering 

… 
voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden, 
gemeente: OPDAT WIJ WEER IN VREDE LEVEN. 
voorganger: Amen. 
 
Introïtus (intredepsalm):  

voorzang: antifoon 

gemeente: psalm 8, vers 1 (gesproken): 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
herhaling van de antifoon door de voorzanger 



Voorganger: kyriëgebed 

Drie gebedsintenties, 1e beantwoord met ‘Heer, ontferm U’, 2e met ‘Christus, ontferm U’, 3e met 

‘Heer, ontferm U’ 

Gloria: lied 302, gezongen door voorzanger 

1. God in den hoog’ alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 
2. U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze koning. 
 

3. O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm u over allen. 
 
4. O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus’ dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 

 
Dienst van het Woord 

Groet 

Voorganger: De Heer zij met u. 
Gemeente: En met uw geest.  
 
Zondagsgebed 

voorganger: ... door Jezus Christus, onze Heer,  
gemeente: AMEN. 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 6, 1-8 

61. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom 

van zijn mantel vulde de hele tempel. 2. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, 

twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3. Zij 

riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld 

van zijn majesteit.’ 4. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel 

vulde zich met rook. 5. Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met 

onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen 

ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ 6. Toen nam een van de serafs met een 

tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7. Hij raakte mijn mond ermee 

aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 8. Daarop 

hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik 

antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 

  



Gradualepsalm 103d 

Refrein: Barmhartige Heer, genadige God. 
 
Ja wat de hemel is voor de aarde, 
dat is zijn liefde voor hen die geloven. 
… 
 
Zover als het oosten van het westen vandaan is, 
zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 
… 
 
Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 
… 
 
Mensen, – hun dagen zijn als het gras, 
zij bloeien als bloemen in het open veld; 
dan waait de wind, en ze zijn verdwenen. 
… 
 
Maar duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn verbond bewaren, 
zijn woord behartigen en het volbrengen. 
… 
 
Epistellezing: Romeinen 11, 33-36 

33. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en 

hoe onbegrijpelijk zijn wegen. 34. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? 

35. Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ 36. Alles is uit hem 

ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in 

eeuwigheid. Amen. 

Orgelspel: lied 691 

Om erbij te lezen:  

De Geest van God waait als een wind 
Op vleugels van de vrede, 
Als adem die ons leven doet, 
Deelt ons een onrust mede 
Die soms als storm durft op te staan, 
Geweld en kwaad durft tegengaan, 
Een koele bries die zuivert.  
 

  



Allen gaan staan 

Halleluja (door voorzanger) 

 

Voorzang: … 
Voorzanger: Halleluja 
 
Evangelielezing: Johannes 3, 1-15 

1. Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2. Hij 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 wondertekenen doen die u verricht.’ 3. Jezus zei: ‘Waarachtig, 

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 ingaan en weer geboren worden?’ 5. Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 

niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6. Wat 

geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7. Wees niet 

verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8. De 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. Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken 

over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis 

niet. 12. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan 

geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13. Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel 

behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 14. De Mensenzoon moet hoog 

verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15. opdat iedereen die 

gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 

Acclamatie (gesproken): 

Gemeente: Lof zij U, o Here 

Allen gaan zitten 

Verkondiging 

Lezing van strofe 1 van lied 686, dan een strofe op het orgel 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld.  
  



Dienst van gaven en gebeden 

Afkondigingen 

Collecte 1. Voor het werk in de eigen gemeente; 

 2. Voor Stichting Omduw 

Muziek: Carlotta Ferrari, O Lux Beata Trinitas 

U kunt uw gaven geven bij het verlaten van de kerkzaal. Thuis vindt u in de digitale nieuwsbrief hoe u 

uw gaven kunt geven.  

Voorbeden 

De intenties worden beantwoord met een gesproken: HEER ONTFERM U 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; 
geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Allen gaan staan 

Zending en zegen 

Bij de wegzending:  

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.  
 

Zegen, beantwoord met gesproken amen  

Orgelspel: bewerking van lied 704 


