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ORDE VAN DIENST
op zondag 30 mei 2021 in de Slangenburgsekerk

Zondag Trinitatis

Thema:  ZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD

voorganger: ds. Helma van Loon
orgel: Sietse Strating

VOORBEREIDING

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

Lied: LB 304

1 Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde, wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen.
Bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar hem, het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere! 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere!

Stilte

Bemoediging en groet

Inleiding

Kyriegebed met gezongen Kyrie: LB 301k

Kyrie eleison (2x)
Christe eleison (2x)
Kyrie eleison (2x)

Glorialied: LB 705: 1 en 4

1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon!

4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen, U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

SCHRIFT

Gebed
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Epistellezing: Romeinen 8: 4b -11
Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich
door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de
Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest
wil brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich
niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God
niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u.
Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. Als
Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven,
omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de
dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend
maken door zijn Geest, die in u leeft.

Lied: LB 848: 1, 2 en 3

1 Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

2 Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3 De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Evangelielezing: Johannes 3: 1-16
Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 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.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik ver-
zeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘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?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u:
niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet
verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 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.’ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit
niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat
we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet.
Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven
als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve
degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven
heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 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.’
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Lied: LB 848: 4 en 5

4 Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 687: 1 en LB 704: 3

1 Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

3 Lof, eer en prijs zij God,
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest,
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

TOEWIJDING

Gebeden: voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: LB 675

1 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Wegzending en zegen

Orgel
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