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Zingen: Psalm 33: 1 en 2
1 Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den Heer'.
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten Naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
...

Zingen: Psalm 33: 1 en 2
Roept Zijn weldaân uit.
Laat de keel zich paren,
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.
>>>

Zingen: Psalm 33: 1 en 2
2 Roemt nu met nieuwe lofgezangen
De nieuwe blijken van Zijn gunst.
Het speeltuig moet dien toon vervangen.
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst.
Alles moet Hem eren,
Want het woord des Heeren,
...

Zingen: Psalm 33: 1 en 2
't Richtsnoer Zijner daan,
Is volmaakt rechtvaardig,
Al onz' achting waardig;
Eeuwig zal 't bestaan.

Zingen: Gezang 132 vers 1 en 2
1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwe naam;
U, eeuwig' Vader, U verheft al 't schepsel 
saam!
Zingt serafs, eng'len zingt, heft aan, gij 
machten, tronen;
onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen!
…

Zingen: Gezang 132 vers 1 en 2
Gij, driemaal heilig zijt G', o God der 
legerscharen;
dat aard' en hemel steeds uw grootheid 
openbaren!
>>>
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Zingen: Gezang 132 vers 1 en 2
2 U looft d' apostelschaar in heerlijkheid, o 
Heer!
Profeten, martelaars vermelden daar uw eer!
Door heel uw Kerk wordt steeds, daar boven, 
hier beneden,
…

Zingen: Gezang 132 vers 1 en 2
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in 
meedogen!

Zingen: ELB 203
1  Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die ’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ’k zien.
>>>

Zingen: ELB 203
2  Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.
>>>

Zingen: ELB 203
3  Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
>>>

Zingen: ELB 203
4  Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
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Schriftlezing: Johannes  3: 1 t/m 16
1. En er was een mens uit de Farizeeën; zijn 
naam was Nicodemus, een leider van de Joden.
2. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen 
Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen 
bent als leraar, want niemand kan deze 
tekenen doen die U doet, als God niet met hem 
is.

Schriftlezing: Johannes  3: 1 t/m 16
3. Jezus antwoordde en zei tegen hem: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 
opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk 
van God niet zien.

Schriftlezing: Johannes  3: 1 t/m 16
4. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een 
mens geboren worden als hij oud is? Hij kan 
toch niet voor de tweede keer in de buik van 
zijn moeder ingaan en geboren worden?

Schriftlezing: Johannes  3: 1 t/m 16
5. Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water 
en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet 
binnengaan.
6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat 
uit de Geest geboren is, is geest.

Schriftlezing: Johannes  3: 1 t/m 16
7. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: 
U moet opnieuw geboren worden.
8. De wind waait waarheen hij wil en u hoort 
zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan 
komt en waar hij heen gaat; zo is het met 
iedereen die uit de Geest geboren is.

Schriftlezing: Johannes  3: 1 t/m 16
9. Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: 
Hoe kunnen deze dingen gebeuren?
10. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u 
de leraar van Israël en weet u deze dingen 
niet?
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Schriftlezing: Johannes  3: 1 t/m 16
11. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken 
over wat Wij weten en getuigen van wat Wij 
gezien hebben, en toch neemt u Ons 
getuigenis niet aan.
12. Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet 
gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse 
dingen tegen u zeg?

Schriftlezing: Johannes  3: 1 t/m 16
13. En niemand is opgevaren naar de hemel 
dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, 
namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel 
is.
14. En zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden,

Schriftlezing: Johannes  3: 1 t/m 16
15. opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft.

Zingen Psalm 119: 3 en 53
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman 
strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
…

Zingen Psalm 119: 3 en 53
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht 
bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.
>>>

Zingen Psalm 119: 3 en 53
53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.
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Zingen JdH 72
1 Door een blik op het kruis
is er leven en heil,
Is er leven voor u en voor mij;
Zie gelovig op Hem, word behouden en leef,
Want verlossing biedt Jezus u vrij.
>>>

Zingen JdH 72
Refrein
Zie, zie, zie en leef.
Door een blik op het kruis
Is er leven en heil,
Is er leven voor u en voor mij
>>>

Zingen JdH 72
2 O, waarom droeg dan Jezus
de zond' en de smaad,
Als uw schuld niet op Hem werd gelaân?
O, waarom heeft het bloed
uit Zijn zijde gevloeid,
Als uw schuld niet door Hem werd voldaan?
>>>

Zingen JdH 72
Refrein
Zie, zie, zie en leef.
Door een blik op het kruis
Is er leven en heil,
Is er leven voor u en voor mij
>>>

Zingen JdH 72
3 Niet uw tranen, gebeden,
bekering, berouw,
Maar Zijn bloed wrocht verzoening voor u.
Werp op Hem dan 't gewicht
van uw zonde en schuld,
Vlied tot Jezus, o zondaar, vlied nu.
>>>

Zingen JdH 72
Refrein
Zie, zie, zie en leef.
Door een blik op het kruis
Is er leven en heil,
Is er leven voor u en voor mij
>>>
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Zingen JdH 72
4 Neem nu aan in 't geloof
en met vreugde het heil,
Neem het leven, dat Jezus u geeft;
Wees verzekerd, dat nimmer
de dood u meer treft,
Daar de Heer, uw Gerechtigheid, leeft.
>>>

Zingen JdH 72
Refrein
Zie, zie, zie en leef.
Door een blik op het kruis
Is er leven en heil,
Is er leven voor u en voor mij
>>>

Zingen JdH 72
5 Weg dan twijfel en vrees,
want Gods woord heeft verklaard,
Dat uw Heiland het werk heeft volbracht;
In de volheid der tijden kwam Jezus de Heer,
Als het Lam, voor de zonde geslacht.
>>>

Zingen JdH 72
Refrein
Zie, zie, zie en leef.
Door een blik op het kruis
Is er leven en heil,
Is er leven voor u en voor mij

Zingen Gezang 94
1 Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
…

Zingen Gezang 94
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!


