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                                                 Orde van dienst – Zondag 19 juni 2022 
 
    Voorganger: ds. H. de Leede 
 
    Organist: Jochen de Gier 
 
    Aanvang: 10.00 uur 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst (Gemeente gaat hierna staan) 
 
Zingen: Gezang 239: 1, 3, 4 en 7 ‘Kom Schepper God, o Heilge Geest’ 
 
1. Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 

3. Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 

4. Gij zijt door gaven zevenvoud 
de vinger van Gods rechterhand, 
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt 
zodat het klinkt in ieder land. 
 

7. Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 

Stil gebed en Votum en Groet 
 
Psalmgebed: Psalm 147 | Zingen: 1 en 2 
 
1. Lof zij de Heer, goed is het leven 
als ’s Heren lof wordt aangeheven. 
Lieflijk en recht te allen tijde 
is ’t onze God ons lied te wijden. 
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 
het volk in ballingschap verloren 
brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 
hoezeer hun harten zijn geschonden. 
 

2. Hij telt het leger van de sterren, 
Hij roept bij name hen van verre. 
Groot is de Here, groot in krachten, 
er is geen grens aan zijn gedachten. 
Die zich ootmoedig aan Hem geven, 
schenkt Hij een overvloed van leven. 
Maar Hij vernedert goddelozen, 
die trots hun eigen weg verkozen. 

Lezen: verzen 10-18 
[10] Niet de kracht van paarden verheugt hem, niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde, 
[11] vreugde vindt de HEER in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw. 
[12] Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER, loof, Sion, loof je God. 
[13] Hij heeft de grendels van je poorten versterkt, het volk binnen je muren gezegend. 
[14] Hij geeft je vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt hij je honger. 
[15] Hij zendt zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode gaat zijn woord. 
[16] Hij laat het sneeuwen als wol, rijp strooit hij uit als stof, 
[17] hagel werpt hij in brokken neer, wie is tegen zijn koude bestand? 
[18] Hij zendt zijn woord en alles smelt, hij stuurt zijn adem, de wateren stromen. 
 
Zingen: 7 
 
7. De Heer heeft Jakob uitverkoren 
om naar zijn heilig woord te horen. 
Aan Israël heeft Hij ten leven 
zijn rechten en zijn wet gegeven. 
 

Zo deed Hij aan geen andere volken. 
Laat ons des Heren lof vertolken. 
De kracht, de heerlijkheid, de ere 
zijn Hem, die eeuwig zal regeren. 
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Moment van toenadering
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen: Psalm 51: 5 
 
5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Verkondiging van Gods genade en moment van hernieuwde toewijding 
 
Schriftlezing: Efeze 2: 17-22 en 4: 25-32 
[17] Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: [18] dankzij 
hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. [19] Zo bent u dus geen vreemdelingen of 
gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, [20] gebouwd op het fundament 
van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. [21] Vanuit hem groeit het hele 
gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, [22] in wie ook u samen 
opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 
 
Het nieuwe leven 
[25] Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. [26] Als 
u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, [27] geef de duivel geen kans. 
[28] Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg 
te kunnen geven aan wie het nodig heeft. [29] Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen 
goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. [30] Maak Gods heilige Geest 
niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. [31] Laat alle 
wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. [32] Wees goed 
voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. 
 
Zingen: Gezang 473: 1, 2, 4, 5 en 10 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ 
 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 

 
10. Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
Dienst van het Woord 
 
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord 
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Zingen: Gezang 250: 4 en 3 ‘Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods’ (in die volgorde, zonder voorspel) 
 
4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit.

Kindermoment en schriftlezing: Spreuken 8: 22-33 
[22] De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst 
mij. [23] Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. [24] Toen er nog 
geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen. [25] Toen de 
bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren. [26] De aarde en de 
velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt. [27] Ik was erbij toen hij de 
hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, [28] de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de 
oceanen bruisend op liet wellen, [29] toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn 
plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. [30] Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag 
opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, [31] vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met 
alle mensen. [32] Nu dan, zonen, luister naar mij, gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft. [33] Luister 
naar wat ik je leer, en word wijs, negeer mijn lessen niet. 
 
Kinderlied ‘Zie de zon, zie de maan’ (NLB 8b) 
 
1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

2. Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

 
5. Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Zingen: Psalm 119: 34 en 37 (Tijdens het zingen van dit lied gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 
 
34. In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht. 
Hoog in de hemel is uw naam verheven. 
Uw trouw is van geslachte tot geslacht, 
al wat er leeft ontvangt van U het leven. 
Gij hebt de hele wereld voortgebracht 
en voor altijd een vaste plaats gegeven. 
 

37. Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan 
de ganse dag en zal mij daaraan houden. 
Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan. 
Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde, 
doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan 
en overtref ik de beroemdste ouden. 

Schriftlezing: Johannes 3: 1-21 
[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 
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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 omhoog geheven 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. [19] Dit is 
het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, 
want hun daden waren slecht. [20] Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn 
daden bekend worden. [21] Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God 
werkzaam is in alles wat hij doet.’ 
 
Prediking 
 
Zingen: Gezang 247: 1, 2 en 3 ‘De Geest des Heren heeft’ 
 
1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één 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. 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collectemoment 
 
Slotzang: Psalm 103: 9 
 
9. Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Kom allen tot de lof des Heren saam. 
Lof zij de Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 
 
Zegen (staande) 
 


