Liturgie zondag 16 juni 2019
Welkom
Psalm 92: 1 en 2
Stil gebed, votum groet drempelgebed
Lied 92: 7 en 8
Gebed
Lied 705: 1,2 en 3
Een jong moment
https://www.youtube.com/watch?v=1MKSE5xyxWU
Lied: dit is de dag die de Heer ons geeft; nummer 6 kinderliedbundel
Gebed
Lezing 1 Spreuken 8: 22 – 31 Bijbel in gewone taal

Wijsheid vertelt waar ze vandaan komt
22

De Heer had mij, Wijsheid, al gemaakt voordat hij de hemel en de aarde maakte. 23Ik ben
helemaal in het begin gemaakt. Nog voordat er iets anders was, nog voordat de aarde bestond.
24

Ik was er al toen de zee er nog niet was. En toen er nog geen water door de rivieren
stroomde. 25Ook de bergen bestonden nog niet, en er waren nog geen heuvels. 26De Heer had
de aarde en de velden nog niet gemaakt. Er was nog geen zandkorrel te vinden.
27

Ik was er al toen de Heer de hemel maakte. En toen hij een grens maakte tussen het water en
de lucht. 28Ik was er al toen de Heer de wolken een plaats gaf aan de hemel. Ik was er al toen
het water overal begon te stromen. 29Toen de Heer grenzen maakte voor de zee, en de zee hem
moest gehoorzamen. Ik was er al toen de Heer de aarde stevig vastzette.

30

Ik was zijn lieveling. Het was heerlijk om bij hem te zijn, elke dag opnieuw. 31Ik was blij
met de aarde en met alle mensen!
Lied 325: 1 en 3
Lezing 2 Johannes 3: 1 – 16 NBV
1

Zo 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 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?’ 5Jezus
antwoordde: ‘Waarachtig, 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 allemaal 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‘M aar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl
u een leraar van Israël bent? 11Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en
we getuigen van wat we gezien hebben, 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 M ensenzoon?
14

De M ensenzoon moet hoog verheven worden, zoals M ozes in de woestijn de slang
omhooggeheven 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.

Lied vorige Liedboek Gezang 487: 1en 3 ( De Heer heeft mij gezien en onverwacht)
Verkondiging
Lied 706: 1,2,3 en 4
inzameling
Gebeden
Slotlied 704: 1,2 en 3
Zending en zegen

