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HELP CORONA-SLACHTOFFERS

Samen in actie tegen corona. U heeft gul gegeven. 

De collecte opbrengst is 1500 euro. 

Met de verdubbeling door ZWO kunnen we een  

bedrag van 3000 Euro overmaken op Giro 555.





Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Aanvangslied: lied 93: 1 ,4 – De Heer is 

koning, Hij regeert altijd

Kyriegebed met lied 301a – Kyrie eleison

Gloriatekst 1 Korinthe 2: 6-11

Zingen: lied 302: 1, 4 – God in den hoog’ 

alleen zij eer

Leefregel Deut. 6: 17-25

Zingen: lied 320 – Wie oren om te horen heeft





Lied 93: 1 ,4 – De Heer is koning, Hij regeert altijd
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Kyriegebed met lied 301a – Kyrie eleison





Gloriatekst 1 Korinthe 2: 6-11

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie 
volwassen is in het geloof. Het is echter niet 
de wijsheid van deze wereld en haar 
machthebbers, die ten onder zullen gaan. 
Waar wij over spreken is Gods verborgen en 
geheime wijsheid, een wijsheid waarover 
God vóór alle tijden besloten heeft dat wij 
door haar zouden delen in zijn luister. Geen 
van de machthebbers van deze wereld heeft 
die wijsheid gekend; zouden ze haar wel 
hebben gekend, dan zouden ze de Heer die 
deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. 



Gloriatekst 1 Korinthe 2: 6-11

Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het 
oog niet heeft gezien en het oor niet heeft 
gehoord, wat in geen mensenhart is 
opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie 
hem liefheeft.’ God heeft ons dit 
geopenbaard door de Geest, want de Geest 
doorgrondt alles, ook de diepten van God. 
Wie is in staat de mens te kennen, behalve 
de geest van de mens? Zo is alleen de Geest 
van God in staat om God te kennen. 





Lied 302: 1, 4 – God in den hoog’ alleen zij eer
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Leefregel Deut. 6: 17-25

Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de 
HEER, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na 
en doe wat goed is in zijn ogen. Dan zal het u goed 
gaan en kunt u het goede land in bezit nemen dat 
hij uw voorouders onder ede heeft toegezegd. Al uw 
vijanden zal hij voor u op de vlucht drijven, zoals hij 
heeft beloofd. Wanneer uw kinderen u later vragen: 
‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en 
regels die de HEER, onze God, u heeft 
voorgehouden?’ geef dan dit antwoord: ‘Wij waren 
in Egypte slaven van de farao, maar met sterke 
hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. 



Leefregel Deut. 6: 17-25

Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en 
indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil 
brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. 
Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen 
te brengen en ons het land te geven dat hij onze 
voorouders onder ede had beloofd. Daarom gebood 
de HEER, onze God, ons al deze wetten na te komen 
en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed 
gaan en zou hij ons leven sparen, zoals hij tot nu 
toe heeft gedaan. Als wij voor het oog van de HEER, 
onze God, deze geboden altijd naleven, zoals hij ons 
heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden 
aangerekend.’





Lied 320 – Wie oren om te horen heeft
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Lied 320 – Wie oren om te horen heeft







Rondom het woord

Gebed van de zondag

Kindermoment

Evangelielezing Johannes 3: 1-16

Zingen: lied 315: 1, 2 – Heb dank, o God 
van alle leven

Preek

Zingen: lied 686 – De Geest des Heren heeft





Kindermoment





Nicodemus

Johannes 3: 1 - 21

























Kindermoment







Evangelielezing Johannes 3: 1-16

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse 
leiders, met de naam Nikodemus. 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.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker 
u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan 
het koninkrijk van God zien.’ ‘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?’



Evangelielezing Johannes 3: 1-16

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker 
u: niemand kan het koninkrijk van God 
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit 
water en geest. Wat geboren is uit een mens 
is menselijk, en wat geboren is uit de Geest 
is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei 
dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten 
worden. De wind waait waarheen hij wil; je 
hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij 
vandaan komt en waar hij heen gaat. 



Evangelielezing Johannes 3: 1-16

Zo is het ook met iedereen die uit de Geest 
geboren is.’ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg 
Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, 
‘terwijl u een leraar van Israël bent? 
Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over 
wat we weten en we getuigen van wat we 
gezien hebben, maar jullie accepteren ons 
getuigenis niet. Wanneer jullie me niet 
geloven als ik over aardse dingen spreek, 
hoe zouden jullie me dan geloven als ik over 
hemelse dingen spreek? 



Evangelielezing Johannes 3: 1-16

Er is toch nooit iemand opgestegen naar de 
hemel behalve degene die uit de hemel is 
neergedaald: de Mensenzoon?
De Mensenzoon moet hoog verheven 
worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhooggeheven heeft, opdat iedereen die 
gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want 
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. 





Lied 315: 1, 2 – Heb dank, o God van alle leven
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Lied 686 – De Geest des Heren heeft
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Lied 686 – De Geest des Heren heeft





Kennismaken met Ellen Koot





Gebeden, gaven en zegen

Gebeden

Lied van de week: Gods volk wordt uitgeleid. 
Gekozen door dhr. Piet Eigeman

Collecte aankondiging

Slotlied: 418: 1, 2, 3 – God, schenk ons de 
kracht

Zegenbede





Lied van de week: Gods volk wordt uitgeleid





Gaven

1e collecte: Jong in actie 
Jongeren en diaconaat: een 
mooie combinatie! Met Jong 
in Actie, een 
samenwerkingsproject van 
Jong Protestant en Kerk in 
Actie, maken jongeren 
kennis met een diaconaal 
project en gaan ze ook 
diaconaal aan de slag. 

2e collecte: Diaconie





Slotlied: 418: 1, 2, 3 – God, schenk ons de kracht
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