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Inleiding op de dienst  
Centraal staat het gedeelte uit het 
evangelie van Johannes, waarin Jezus een 
nachtelijk gesprek voert met Nicodemus, 
een joodse theoloog. (Johannes 3: 1-16)  
In dit bijbelgedeelte staat ook een regel die 
heel bekend geworden is. Voor velen een 
kernregel van hun geloof: ‘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’.   
Wat houdt dat in: eeuwig leven?   
Jezus zegt in dit gedeelte nog wel meer 
woorden, die vragen oproepen. 
Bijvoorbeeld zegt Hij: ‘alleen wie opnieuw 
wordt geboren, kan het koninkrijk van God 
zien’.   
Wat bedoelt Hij dan?  Zondag waag ik een 
poging een en ander te verduidelijken! 
Bert Bomer 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Fuga in g  van G. Böhm. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 528: allen 1, 3 en 5 
                                  koor 2 en 4 
 
Bemoediging en groet: 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: Ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Lied: Psalm 146: allen 1, koor 4, allen 5 
                              
Smeekgebed telkens afgerond met 

V: zo roepen wij samen 

A: Heer, ontferm U 

 

Glorialied: 304: allen 1, koor 2, allen 3 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 

 
Lezing: Johannes 3: 1-16 

 

Lied: 833 3x: 1 allen, 2 koor, 3 allen 

 

Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel 
 

Lied: 695: allen 1, koor 4, allen 5 

 



 

 

We wensen u een goede week! 

 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Slotlied: 425 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt:`Herzlich lieb hab ich Dich, 
o Herr` van J.S. Bach 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Collectes:  

1. Leger den Heils- Buurthuiskamer 
Arnhem 
Het Leger des Heils wil een 
huiskamer voor de buurt zijn, 
dus voor íedereen! Alleen 
thuiszitten hoeft niet. 
Iedereen kan gezellig langs 
komen naar de buurthuiskamer op 
maandag of woensdag van 10-12 uur. In 
de buurthuiskamer is er een kopje koffie, 
een praatje, een spelletje, wat te lezen. Er 
is een ruilboekenkast, waar men een 
interessant boek mee kan nemen, en zelf 
ook kan inleveren. Kortom, een bruisend 
punt van de wijk; een huiskamer. 
Ook voor praktische hulp, bijvoorbeeld 
rondom inkomen, huis of buurt is er altijd 
iemand aanwezig voor maatschappelijke 
hulp. Ook voor ‘zingevingsvragen’ is er 
regelmatig iemand aanwezig als iemand 
het even niet meer weet of niet meer ziet 
zitten.   
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2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud Kerkgebouw 

 

 
 

 

 

 

 

 


