
1. Kondig het jubelend aan,
 laat het de windstreken horen,
 doe het de aarde verstaan:
 God heeft ons wedergeboren!

5. Overvloed, overvloed Gods,
 sprengen van water en leven,
	 bloed	uit	de	flank	van	de	rots,
 water en bloed om het even;

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven: 1e collecte voor St Ellinor EG
          2e collecte Pastoraat en Eredienst

Zingen: Hemelhoog 602
1. Liefde was het, onuitputt' lijk,
 liefd' en goedheid, eind' loos groot.
 Toen de Levensvorst op aarde
 tot ons heil zijn bloed vergoot.
 Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
 God geeft vreugd en dankenstof.
 Eenmaal zingen wij voor eeuwig
 in de hemel zijnen lof.

2. Rijd als Heerser door de velden,
 Jezus, in uw grote kracht.
 Niets, niets kan U tegenhouden,
 zelfs de hel niet met haar macht.
 Voor uw naam, zo groot en heerlijk
 zinkt de vijand weg in 't niet.
 Heel de schepping, Heer, zal beven,
 als zij U, haar Koning, ziet.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De	uitgangscollecte	is	bestemd	voor	aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

  
   De volgende Eredienst is vanavond
 Aanvang: 19.00 uur Voorganger: ds. J Enderlé (afscheidsdienst)

                                      Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente        
‘                                     ‘De Hoeksteen’
                                      op zondag 15 januari 2017 om 10.00 uur.
                                      Voorganger: ds. A.H. van Veluw
                                      Ouderling van dienst: mevr. Nanda de Groot
                                      Organist: dh./mv. Leo Ravensbergen
                                      Kosters: Gert en Jeanet Kracht

                                      Thema: 'Wedergeboorte!?'
Zingen voor de dienst:
- Hemelhoog 617a (Opw. 733) en Opw.672

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 92:1,2,3
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 dat men den HERE prijst,
 dat men Hem eer bewijst:
 zijn naam is eerbied waardig.
 Wij loven in de morgen 
 uw goedertierenheid,
 ook als de nacht zich spreidt 
 houdt ons uw hand geborgen.

3. Gij hebt mij door uw daden, / o HERE God, verheugd.
 Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
 Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
 Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

Stil gebed/ Votum en Groet

Zingen: Gez. 247 (Lied 686)

2. Gezegend zal Hij wezen 
 die ons bij name riep,
 die zelf de adem schiep 
 waarmee Hij wordt geprezen;
 laat alom musiceren, 
 met stem en instrument,
 maak wijd en zijd bekend 
 de grote naam des HEREN.

4.Wandelend in de woestijn
      hebben wij water gevonden
     springende als een fontein,
     bronnen geslagen als wonden.

6.daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!



2. 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 kom
 wie wordt zijn licht gewaar?
 Hij opent ons de mond
 en schenkt ons aan elkaar.

Volgende week vieren we het Heilig Avondmaal

Zingen: Gez. 360:1,2
1. Heer, wij komen vol verlangen,
 op uw roepstem naar uw dis,
 want door schuld met schrik bevangen
	 zoekt	ons	hart	vergiffenis:
 slechts in U bestaat ons leven,
 die uw bloed voor ons woudt geven;
 laat ons dan in brood en wijn
 met Uzelf gespijzigd zijn.

2. Sterk ons wankelend vertrouwen,
 geef ons zelf wat Gij geboodt:
 dat wij met oprecht berouwen
 enkel rusten in uw dood;
 ja, vervul ons met uw krachten,
 opdat wij uw wet betrachten,
 zegen zo uw sacrament,
 dat ons hart U steeds meer kent.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Zingen: Ps. 25:2 (fam. Dekker)
1. HERE, maak mij uwe wegen
 door uw Woord en Geest bekend;
 leer mij, hoe die zijn gelegen
 en waarheen G'uw treden wendt;
 leid mij in uw rechte leer,
 laat mij trouw uw wet betrachten,
 want Gij zijt mijn heil, o Heer,
 'k blijf U al den dag verwachten.

Schriftlezing: Johannes 3:1-18 NBV
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Niko         
demus. 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. 16 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. 
17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt 
geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat 
hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Zingen kinderlied: Hemelhoog 299
1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven,
 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag
 in mijn handel, in mijn wandel,
 in m'n slapen en ontwaken.
 'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging over Johannes 3:3. Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: al-
leen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’

Muzikale overdenking preek

Zingen: Lied 659:1,4,5,6

3. 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.

2.'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken.
'k Wil Hem volgen, dag aan dag.




