
 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 
 

Zingen als slotlied: Lied 681 
1. Veni Sancte Spiritus, 

tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, 

Veni Sancte Spiritus. 

 

2. Holy Spirit, come to us, 

kindle in us the fire of your love. 

Holy Spirit, come to us, 

Holy Spirit, come to us. 

 

3. Kom tot ons, o heilge Geest, 

ontsteek in ons de vlam van uw liefde. 

Kom tot ons, o Heilge Geest, 

woon in ons, o Heilge Geest. 

 

Zegen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op 

 

24-01 19:00 uur. Voorganger: ds. H.J. van Maanen         Jongerendienst 

31-01 10:00 uur. Voorganger: ds. A.H. van Veluw 

31-01 19:00 uur. Voorganger: ds. G.H. Labooy  

met jongerenwerker Marleen Kragt      Jongerendienst 

 

 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 24 januari 2021   

 Aanvang 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jan Smit  

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt  

 

Thema: ‘Opnieuw geboren worden’ 

 

Voor de dienst 
- Psalm 25  (opname vanuit de bovenkerk, Willem Hendrik Zwart) 

- Zoek eerst het Koninkrijk van God 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 65 en 72 
De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

Geef, Heer, de koning uwe rechten, 

en uw gerechtigheid 

aan ’s konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuv’len top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Verootmoediging 

 

Wetslezing 

 

 



 

Zingen: Hemelhoog 16 (= Psalm 42)  

Als een hert dat verlangt naar water 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Johannes 1: 43-51 
43

De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. 

Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’
44

Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad 

als Andreas en Petrus.
45

Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de 

man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de 

profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’
46

‘Uit Nazaret?’ zei 

Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei 

Filippus.
47

Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een 

mens zonder bedrog.’
48

‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: 

‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom 

zat.’
49

‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei 

Natanaël.
50

Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de 

vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’
51

‘Waarachtig, ik verzeker 

jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van 

God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ 

 

Johannes 3: 1-13 
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? 

 

Zingen door Kinderkoor ‘Jij hoort erbij’: Opwekking 595  

1. Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis; 

nu mag ik zien wie U bent. 

Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer. 

Bij U wil zijn, elk moment. 

 

Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden. 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. 

U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

2. Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent 

Koning vol glorie en macht, 

bent als een kind naar de wereld gekomen. 

Legde Uw heerlijkheid af.  (refr.)  

 

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. 

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.  (refr.) 

 

 

Gesprekje met de kinderen 
 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 686 

1. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend, 

herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld. 

 

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 komt, wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 

 

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. 


