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Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid.  Amen. Amen. 
 
- Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds, 
WelcomeSingers zingen  

- Slotlied: Create In me a clean heart (staande) 
Create in me a clean heart oh God, 
And renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart oh God, 
And renew a right spirit within me. 
 
And cast me not away from Thy presence oh Lord, 
And take not Thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of Thy salvation, 
And renew a right spirit within me. 
 
- Zegen 
- Antwoordlied: Psalm 33:2 
- Orgelspel 
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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: U die mij 
geschapen hebt / Heer, ik wil U prijzen  
- Welkom 
- Zingen: Samen in de naam van Jezus  (Ev. liedboek, 
218) (staande) 

1. Samen in de naam van Jezus, 
   heffen wij een loflied aan. 
   Want de Geest spreekt alle talen 
   en doet ons elkaar verstaan. 
   Samen bidden, samen zoeken, 
   naar het plan van onze Heer. 
   Samen zingen en getuigen, 
   samen leven tot Zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
   dat God niet veranderd is. 
   En Zijn liefde als een lichtstraal 
   doordringt in de duisternis. 
   't Werk van God is niet te keren 
   omdat Hij erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
 
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten) 
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schijn in onze nacht.  
Breng redding die voor eeuwig is,  
schijn in onze nacht.  
  
De vijand fluistert ons leugens in;  
trekt ons bij U vandaan.  
Geef ons geloof dat standvastig is;  
de verzoeking kan weerstaan.  
  
Wees bij ons in de duisternis,  
schijn in onze nacht.  
breng redding die voor eeuwig is,  
schijn in onze nacht.  
  
Wij houden vast aan wat zeker is:  
uw rijk komt dichterbij.  
U brengt ons thuis in het hemels licht.  
Daar is onze nacht voorbij.  
  
Uw licht doorbreekt de duisternis,  
schijnt in onze nacht.  
Uw waarheid die voor eeuwig is,  
leidt ons naar de dag.  
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader 
(zingend) 
 
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan.  
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
 Want van U is het koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
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Ye must be born again,  
Ye must be born again;  
I verily, verily say unto thee,  
Ye must be born again."  
  
2. Ye children of men, attend to the word  
So solemnly uttered by Jesus the Lord;  
And let not this message to you be in vain,  
"Ye must be born again.  
Ye must be born again,  
Ye must be born again;  
I verily, verily say unto thee,  
Ye must be born again."  
  
3. O ye who would enter that glorious rest,  
And sing with the ransomed the song of the blest,  
The life everlasting if ye would obtain,  
"Ye must be born again.  
Ye must be born again,  
Ye must be born again;  
I verily, verily say unto thee,  
Ye must be born again."  
 
- Meditatie: ‘Een goed gesprek met Nicodemus’ 
- Zingen: Lied 723 
 
-  WelcomeSingers: Wees bij ons  
WelcomeSingers: coupletten 1, 2; allen: refrein en 
couplet 3 
Waar bent U God, is ons hart verblind?  
Antwoord op ons gebed.  
Wij tasten rond, zoeken naar het licht,  
naar een waarheid die ons redt.  
Wees bij ons in de duisternis,  
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- WelcomeSingers: Thou must be born again  
1. He came in the hush of the silent night  
For his soul had no rest within;  
And he heard from the lips of the holy One,  
Thou must be born again.  
 
Refrain:  
Thou must be born again, poor soul,   
thy heart must be cleansed from sin;   
thy will must bow, and with sweet control,   
thy Lord must reign within.  
 
2. He came, for he knew that his only hope   
must be staid on the truth he heard;  
and he knew that the voice in his heart that ring   
had come from Christ the Lord.  
Refrain:  
 
3. He came, for he longed for the peace   
that flows from the joy of a purer life;  
And he longed for a heart that was free from sin,   
no more with God at strife.  
Refrain:  
 
- Inleiding op het thema ‘Een goed gesprek met 
Nicodemus’ 
- Zingen: Psalm 63: 1, 3 
- Signaal: Nicodemus (van Mieke de Jong) 
 
Nicodemus 
 
Hij heeft  zijn leven lang geleerd en onderwezen, 
nog voor geen tittel bang, geen jota ongelezen. 
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’t Verhaal is nog maar klein, maar allengs groeit de mare: 
Hij zou Messias zijn de enige, de ware? 
‘In de stilte van de nacht, Heer! - wil ik u bevragen: 
uw woord heeft grote kracht, uw hand geneest van 
plagen?’ 
 
‘Slechts hij ontvangt de hoop, als mens uit mens 
geboren,  
die, ondergaande in de doop, kan worden uitverkoren; 
bevlogen door de Geest, een duif uit hoge wolken, 
geschoeid op nieuwe leest, een boodschap voor de 
volken.’ 
 
En Nicodemus gaat, vervuld van Jezus’ woorden… 
O, dat een mens verstaat wat hart en oren hoorden! 
 
- WelcomeSingers: Once it was the blessing 
WelcomeSingers: coupletten; allen: het refrein 
 

1. Once it was the blessing,   Now it is the Lord;  
Once it was the feeling,   Now it is His Word;  
Once His gift I wanted,   Now, the Giver own;  
Once I sought for healing,   Now Himself alone.  

   
Refrein:   
All in all forever,   Only Christ I’ll sing;  
Everything is in Christ,     And Christ is 
everything.  

  
2. Once ’t was painful trying,  Now ’t is perfect trust;  

Once a half salvation,  
Now the uttermost; Once ’t was ceaseless 
holding,  
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Now He holds me fast; Once ’t was constant 
drifting,  
Now my anchor’s cast. Refrein  

  
3. Once ’twas busy planning, Now ’tis trustful          
prayer; 

Once ’t was anxious caring,  Now He has the 
care;  
Once ’t was what I wanted,  
Now what Jesus says; Once ’t was constant 
asking,  

  Now ’t is ceaseless praise. Refrein  
  

4. Once it was my working,   His it hence shall be;  
Once I tried to use Him,  

   Now He uses me; Once the pow’r I wanted,  
   Now the Mighty One; Once for self I labored,  
   Now for Him alone. Refrein  
  

5. Once I hoped in Jesus,   Now I know He’s mine;  
Once my lamps were dying,  
Now they brightly shine; Once for death I waited,  
Now His coming hail; And my hopes are 
anchored  
Safe within the veil. Refrein  

 
- Gebed 
- De Bijbel open: Johannes 2: 23-3:13 
-  WelcomeSingers: A ruler once came to Jesus by night  
 
1. A ruler once came to Jesus by night  
To ask Him the way of salvation and light;  
The Master made answer in words true and plain,  
"Ye must be born again.  


