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VOORBEREIDING
Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

Lied: LB 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!

Stilte

Bemoediging en groet

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301k

Glorialied: LB 985

1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
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2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

SCHRIFT

Gebed

Lezing Oude Testament: Genesis 2: 4-8
Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze gescha-
pen. In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen
enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog
niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; wel
was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte
God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de
neus. Zo werd de mens een levend wezen. God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een
tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.

Lied: LB 825: 3

Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

Evangelielezing: Johannes 3: 22-36
Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er.
Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de
mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangengezet. Er
ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigings-
ritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de over-
kant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en
iedereen gaat naar hem toe!’ Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat
hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik
ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” De bruidegom krijgt de bruid; de
vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort.
Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.
Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de
taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat hij gezien
en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. Wie zijn getuigenis
wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door God gezonden is,
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spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. De Vader heeft de
Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig
leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn
blijft op hem rusten.’

Lied: LB 825: 7

Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.

Epistellezing: 1 Korintiërs 15: 44-49
Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een
aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste
mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levend-
makende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het
geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is
hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede.
Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van
de hemelse mens hebben.

Lied: LB 825: 8 en 9

8 God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de Ongeëvenaarde.

9 Hij die rechtvaardig was en stil
droeg wat Hem was beschoren,
die stierf, en zie Hij leeft, Hij wil
ook in ons zijn herboren.
Ons leven is in het geding:
tot onze val en opstanding
heeft God Hem uitverkoren.

Overdenking

Muziek

Lied: LB 342

1 In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!

2 En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

3 Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4 Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.



4

5 Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: LB 978

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Wegzending en zegen

Muziek
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