ONLINE - KERKDIENST

Orde van dienst
op 18 april 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: da. Hiemstra Groningen
Muzikale begeleiding:
Thema: geboren worden uit water en Geest

- Lied voor de dienst www.youtube.com/watch?v=k47fQ2CNqQU
- Woord van welkom
- Psalm 91: 1- 3
1. Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.
2. God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen:
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.
3. Wees niet bevreesd, al wil de nacht
zich tegen u verheffen;
al stelt de dag zijn overmacht,
zijn pijl zal u niet treffen.
’t Verderf dat in de duisternis
zoekt naar uw legerstede,
de vloek die van de middag is, –
God bant ze van uw leden.
- Votum en groet
- inleiding
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- www.youtube.com/watch?v=6L6FEk_RM7c anima Christi 4:00
- Kyriegebed
- Gloria;
- Jubelt und Freut (Tjitske en Marielle)
- Gebed om de Heilige Geest
- Lezing OT Spreuken 8: 22- 35 NBG
De HEER heeft mij vóór al het andere verworven,
toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,
nog voor de aarde vorm kreeg.
Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,
nog voor de bronnen met hun waterstromen.
Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht,
nog voor er heuvels waren.
De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,
geen korrel zand was nog gemaakt.
Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok,
de wolken aan de hemelkoepel plaatste,
de oceanen bruisend op liet wellen,
toen hij aan de zeeën grenzen stelde,
het water met zijn woord zijn plaats gaf,
de fundamenten van de aarde legde.
Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw.
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,
vond vreugde in zijn hele aarde
en was blij met alle mensen.
Nu dan, zonen, luister naar mij,
gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft.
Luister naar wat ik je leer, en word wijs,
negeer mijn lessen niet.
Gelukkig is elk mens die naar mij luistert,
dag in dag uit bij mijn woning staat,
de wacht houdt bij mijn deur.
Want wie mij vindt, vindt het leven,
en ontvangt de gunst van de HEER.
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- Lied 317: 2, 3 Heer uw boodschap staat geschreven
2. Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
3. Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil´ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.
- Lezing NT: Johannes 3: 1- 16 NBG
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 verzeker 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 895: 3 keer herhalen NL
In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken.
Alleen de dorst zal ons licht zijn.
Zoals een hert naar water smacht,
zo smacht ik naar U, mijn God.
Mijn ziel dorst naar God, de levende God.
Wanneer mag ik zijn aanschijn zien?
- Verkondiging
- Orgelspel
- Geloofsbelijdenis: https://www.youtube.com/watch?v=AP3f3m9D2Pk
- Peace in Christ
- www.youtube.com/watch?v=Waitmz6C100
- Afkondiging van overlijden
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Voorbeden, afgewisseld met
V: …..Zo zingen wij biddend:
NLB 367k: hoor ons bidden God en luister
Hoor ons bidden, God, en luister,
wees nabij in licht en duister.
- we will meet (Iona)
www.youtube.com/watch?v=-y4DpYuncrg
-

Zending en zegen
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