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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 65: 1 en 2 
door Bart Engeltjes 
1. 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. 

2. Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed.  

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Heer, wijs mij uw weg 
door Marlou Lokhorst 
1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
  

2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 

3. Heer, leer mij uw wil  
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt  
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en  
Geest mijn hart en leven aan. 
  

4. Heer toon mij uw plan;  
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.  

Voor de kinderen 

Lezen   Johannes 3: 1-13 
door Rien Oostveen 
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 ge-
komen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u 



verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het 
koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Niko-
demus. ‘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 accep-
teren 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 ie-
mand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de 
Mensenzoon? 

Overdenking 

Orgelspel 

In memoriam Willem van Putten 
Muziek  Vertrouwen 

Gebeden 

Zingen   Lied 837: 1, 3 en 4 
1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen, 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd, 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 

3. Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen, 
als onze hand Uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen. 
Twijfel of hoogmoed, onverstand, 
neem ons, Uw mensen, bij de hand, 
laat ons Uw schoonheid aanschouwen. 

4. Koning, Uw rijk is zo nabij, 
open mijn ogen en oren, 
onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind, 
zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

Wegzending en zegen 


