


Orde voor de Startdienst 

op 

9 september 2018

In sporthal De Kamp
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“Een Goed Gesprek”
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Voor de dienst:

Muziek

Welkomstwoord



Welkom



Ons aanvangslied dat we staande 
zingen is lied 212

“ Laten we zingend deze dag 
beginnen”

1 en 3 koor

2 en 4 allen



Koor



Koor



Allen



Allen



Koor



Koor



Allen



Allen



Aansteken  
Paaskaars

door 

Dharma Nijman 



Vandaag beginnen wij een 
nieuw seizoen.
Er is ook dit jaar weer heel 
veel te doen.
Als God ons zegent gaan wij 
weer van start.
Aan Zijn Licht en liefde 
warmen wij ons hart.



Stil gebed

Stil gebed



Bemoediging en groet:

Vg: Onze helper is de Heer God

A: Hij heeft hemel en aarde gemaakt



Vg: Hij laat ons mensen niet in de steek

A: Altijd blijft Hij ons trouw

Vg: De Heer zij met u, met jou.

A: Ook met u zij de Heer



(We begroeten elkaar en maken evt. kennis)



http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8_5TkgpzSAhWJtxoKHeINDTQQjRwIBw&url=http://www.hetzoutvat.nl/afb.bidden.html&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNHrxaLgZlK_fHslvUfOW3pUIVe8CQ&ust=1487588911903622


Allen: 

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te  zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.



Koor: 

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein, -
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal
wij leven voor elkaar.



Allen: 

U die ons kent, U die ons aanvoelt,
U die de hele wereld draagt:
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,;
tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.



Rond de bijbel en het thema

Gebed
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Tieners Op Zondag

Naar hun ruimte!



Verhaal voor de Kinderen



We Zingen,

“Laat de 
kind’ren tot 
mij komen”



Laat de kind'ren tot Mij komen, 

alle, alle kind'ren. 

Laat de kind'ren tot Mij komen, 

niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk 

staan voor kind'ren open, 

laat ze allen groot en klein 

bij Mij binnenlopen. 



Laat de mensen tot Mij komen 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen, 

houdt ze toch niet tegen! 

Want de poorten van mijn rijk 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk 

bij Mij binnen lopen.



Els leest met ons over 
Nikodemus

Johannes 2:23 t/m 3:7 



Gesprek met Nikodemus, het eerste jaar…..

23Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem 
was, kwamen veel mensen tot geloof 
in zijn naam, omdat ze de 
wondertekenen zagen die hij deed.



24Maar Jezus had geen vertrouwen in 
hen, omdat hij hen allemaal kende,
25en niemand hoefde hem iets over 
de mens te vertellen, want hij wist 
zelf wat er in een mens omgaat.



31Zo was er een farizeeër, een van de 

Joodse leiders, met de 

naam Nikodemus.2Hij 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.’



’ 3Jezus 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?’



5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik 
verzeker u: niemand kan het koninkrijk 
van God binnengaan, tenzij hij 
geboren wordt uit water 
en geest. 6Wat geboren is uit een 
mens is menselijk, en wat geboren is 
uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet 
verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal 
opnieuw geboren moeten worden.



Nikodemus het tweede jaar…..

Johannes 7: 40-53



40Toen de mensen in de menigte dit 
hoorden zeiden ze: ‘Dit moet wel 
de profeet zijn.’ 41Anderen beweerden: 
‘Het is de messias,’ maar er werd ook 
gezegd: ‘De messias  komt toch niet uit 
Galilea?



42De Schrift zegt toch dat de messias
uit het nageslacht van David komt en 
uit Betlehem, waar David woonde?’
43Zo ontstond er verdeeldheid in de 
menigte, 44en sommigen wilden hem 
grijpen, maar niemand deed hem iets.



45De dienaren van de hogepriesters en 
de farizeeën gingen terug. Toen hun 
werd gevraagd: ‘Waarom hebben jullie 
hem niet 
meegebracht?’ 46antwoordden ze: ‘Nog 
nooit heeft een mens zo 
gesproken!’ 47Maar de farizeeën 
zeiden: ‘Hebben jullie je ook al laten 
misleiden?



48Er is toch geen enkele leider 
of farizeeër tot geloof in hem 
gekomen? 49Alleen de massa die de 
wet niet kent – vervloekt zijn 
ze!’ 50Maar Nikodemus, die destijds 
bij Jezus was geweest, iemand uit hun 
eigen kring, zei: 51‘Onze wet 
veroordeelt iemand toch pas als hij 
gehoord is en als bekend is wat hij 
heeft gedaan?’



52Ze zeiden tegen hem: ‘Kom jij soms 
ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan 
zul je zien dat er uit Galilea 
geen profeet kan komen.’ 53Daarop -
ging iedereen terug naar huis.



Nikodemus in het derde jaar…..

Johannes 19: 38-42



38Na deze gebeurtenissen vroeg Josef 
uit Arimatea – die uit vrees voor 
de Joden in het geheim een leerling 
van Jezus was – aan Pilatus of hij het 
lichaam van Jezus mocht 
meenemen. Pilatus gaf toestemming 
en Josef nam het lichaam mee.



39Nikodemus, die destijds ’s nachts 
naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; 
hij had een mengsel van mirre en aloë 
bij zich, wel honderd litra. 40Ze 
wikkelden Jezus’ lichaam met de 
balsem in linnen, zoals gebruikelijk is 
bij een Joodse begrafenis. 41Dicht bij 
de plaats waar Jezus gekruisigd was 
lag een olijfgaard,



en daar was een nieuw graf, waarin 
nog nooit iemand begraven 
was. 42Omdat het voor de Joden 
voorbereidingsdag was en dat graf 
dichtbij was, legden ze Jezus daarin.



We zingen lied 675

“Geest van hier boven”



















Overdenking

“Nikodemus vertelt…..”



We zingen:

“Heer ik kom tot U”

Koor tekst
Gemeente refrein

Melodie lied 891



Koor: 

Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde.



Refrein, gemeente: 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, 
en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.



Koor

Heer kom dichter bij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij 
en Heer leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven 
door de kracht van Uw liefde.



Refrein, allen: 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.



Refrein, allen: 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.



Allen

Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.





In memoriam

Ankie
Visscher-Bouwhuis

*   1 jul 1957
†  3 aug 2018



Dankgebed en voorbede

telkens met voorbeden koor
lied 301 g







1-ste: Diaconie

2-de: Jeugdwerk

Bij uitgang: Zending



Het koor zingt:

Lied 103 e

“Bless the Lord”



Slotzang: (staande)

Lied 428  eng-ned-eng-ned

“Life so full I give to you”

“Overvloedig geef ik U”



Koor



Allen



Koor



Allen



3 x Amen



“Een goed gesprek…”

Onder het genot van een kop 

koffie, thee of limonade!

Iedereen 

een goede zondag 

gewenst!
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