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Lezing: Psalm 135 : 1 t/m 7. 

135 
1   Halleluja! 

Loof de naam van de HEER, 
loof hem, dienaren van de HEER, 

2   u die staat in het huis van de HEER, 
in de voorhoven van het huis van onze God. 

3   Loof de HEER, want hij is goed, 
bezing zijn naam, zo lieflijk van klank. 

4   De HEER heeft Jakob uitgekozen, 
Israël als zijn kostbaar bezit. 



Lezing: Psalm 135 : 1 t/m 7. 
 

5   Ik weet het: groot is de HEER, 
onze Heer overtreft alle goden. 

6   De HEER maakt alles wat hij wil 
in de hemel en op de aarde 
en in de diepten van de oceanen. 

7   Wolken wekt hij aan de einder der aarde, 
bliksems maakt hij en de regen valt, 
de wind laat hij los uit zijn schatkamers. 

  

 
  

* 
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Lezing: Johannes 3 : 1 t/m 16. 
1   Zo was er een farizeeër,  

één 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.’  



Lezing: Johannes 3 : 1 t/m 16. 
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.   

 



Lezing: Johannes 3 : 1 t/m 16. 
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?  
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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? 

 



Lezing: Johannes 3 : 1 t/m 16. 
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. 
 
  

* 





Geloofsbelijdenis 

V:Ik zal niet geloven in hebben en houden 
in onmin en oorlog, in gebalde vuisten. 
Ik wil geloven in geven en ontvangen, 
in breken en delen, in uitpraten en vergeven, 
in geopende handen. 

Gemeente: 
Ik zal niet geloven dat mensen beter zijn 
omdat ze meer verdienen. 
Ik wil geloven dat mensen beter zijn 
omdat ze meer zorg hebben  
voor hun medemensen. 
 



Geloofsbelijdenis 

V:Ik zal niet geloven in muren, grenzen, rassen, 
ik wil geloven in vrije landen, 
open huizen, gastvrije mensen, 
in alle kleuren van de regenboog. 

Gemeente: 
Ik zal niet geloven  
in een ongelukkig einde, 
alles vervuld en opgemaakt. 
Ik wil geloven in een nieuw begin, 
alles hersteld, geliefd, 
en eerlijk verdeeld.   

 



Geloofsbelijdenis 

V:Ik zal niet geloven in de angst om te sterven, 
ik wil geloven in de vreugde om te leven, 
samen met zovelen. 

Gemeente: 
Ik zal niet geloven in een geest 
die ons van elkaar gescheiden houdt.  
Ik wil geloven  
in de geest van Jezus, 
die mensen samenbrengt, 
tot alles is voltooid.   
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