
 

 

 

 

Elfde jaargang nr. 13     2e zondag 40-dagen-tijd, Reminiscere-Gedenk-toch          Zondag 21  februari 2016     

Liturgische kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging 

             Voorganger: Ds J.J. Blom, Almere 

 

Ouderling van dienst:  Liesbeth Visscher     Diaken:  Wout Visscher 

Koster:    Hans Veraar    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Thea vd Bunt 

Bloemengroet:  De bloemengroet gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

     mw. R. Zeldenrijk-Dorland, Oud Loosdrechtsedijk 30 A 

Jarigen:  mw. P.H. ter Wal- Ballast, Regenboog 9, wordt  22 febr. 85 jaar 
 

 Agenda:                              woe 24 febr, In deze veertig dagen tijd zullen we met elkaar de stilte   

zoeken.Daartoe is onze kerk elke woensdagavond geopend. v.a. 19.15 uur 

                                       bent u welkom,om 19.30 uur zal er een meditatief moment beginnen en 

                                       rondom 20.00 uur zal het samenzijn afgesloten worden. 

                                       Zo. 28 febr.10.00 uur  ds H.M. Ploeger, 3e zondag veertig dagen tijd 
  

Lied van de week: Lied 543 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                           Moment van stilte                                      we gaan staan       

Intochtslied:     Psalm 25: 1,2 en 3        

Inkeer, bemoediging, drempelgebed en KYRIE                                                              we gaan zitten 

Lied voor de vastentijd:   Lied 537         

Groet en Zondagsgebed 

We zingen :  Ga je mee? 
Refrein:            Ga je mee? Zeg niet: nee                                 1. Welke weg wil je gaan?,                          

          maar sta op en doe  mee.                                    En waar wil je naar toe? 

          Zet je voetstappen in die van mij.                      Blijf niet zitten, waar je zit, 

          Volg het spoor en ga door.                                  ook al voel je je moe. 

          Of ga jij liever voor?                                         Refrein: 

          Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

De kinderen/jongeren gaan naar de kidsclub 

 

1e Lezing: Efeziërs 2: 4 - 10

4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 
5 heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu 

door zijn genade gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats 

gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe 

overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade 

bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van 

God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 

 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan 

van de goede daden die God heeft voorbereid.



 

We zingen:     Lied 117a 

 

2e Lezing uit: Johannes 3: 1 – 16    GESPREK MET NIKODEMUS 
 

31 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?  
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, 

zoals Mozes in de woestijn de slang 

omhooggeheven 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 

 

L.: Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God 

 

We zingen  Evangelielied:   Lied 544 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

We zingen Preeklied:     Lied 691 

 

 

Gebeden 

Collecten:  1. Voorjaarszendingsweek    2. Kerk 

 

We zingen staande  als slotlied:  Lied 422     

 

ZEGEN 

 

 

 

Op de tafel achter in de kerk liggen deeldoosjes en 40-dagen-boekjes, zijn vorige week uitgedeeld, 

heeft u het gemist? U kunt dit vandaag nog meenemen,  wellicht ook voor iemand uit uw omgeving.  
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