
 1 van 4 

Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
Mei 1985 | 2e Pinksterdag 
Schriftlezingen, | Johannes 3: 1-21 
Tekst: Johannes 3: 5 | Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest 
 
Orde van dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 72: 1 en 2 

1 Geef, Heer', den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 
2 De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijzlen, wie verdrukt. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 68: 17 

17 Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Schriftlezing 
 
Johannes 3: 1-21 

1 En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; 
2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar 
van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem 
niet is. 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat 
iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 
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4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook 
andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water 
en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is 
geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij 
komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. 
9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? 
10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israël, en weet gij deze dingen 
niet? 
11 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien 
hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan. 
12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, 
indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? 
13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, 
namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is. 
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden; 
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen 
zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, 
dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de 
duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. 
20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn 
werken niet bestraft worden. 
21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat 
zij in God gedaan zijn. 

 
Gebed 
 
Mededelingen en Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 83 

1 Komt allen, deze dag 
moet waardig zijn bezongen. 
Roemt 's Heren grote daan 
met nieuw bezielde tongen! 
Eens heeft Gods Heil'ge Geest 
veel helden toebereid: 
o, werden thans ook wij 
door 't Pinkstervuur gewijd! 
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2 O sterke liefdegeest, 
laat uwe gloed ons vinden 
en aller hart en ziel 
tot eenheid samenbinden. 
En waar des vijands list 
ons telkens scheiden wil, 
zo weer hem af en maak 
ons vredig, vroom en stil. 
 
3 Gij, Christus, zijt het Hoofd 
en wij zijn uwe leden, 
herboren uit gena, 
en dankbaar toegetreden. 
O, werk door uwe macht 
en gaven velerlei, 
dat elk op zijne plaats 
een levend lidmaat zij. 
 
4 Waar kennis schiet tekort 
en ons verstand moet falen, 
en onze zwakke wil 
verleid wordt telkenmale, 
o laat dat, eeuwig Licht, 
door uwe glans vergaan 
en laat in uwe kracht 
ons blij, gelovig staan. 
 
5 Wie Godes Geest bezielt, 
wie Godes Woord doet zingen, 
wie draagt van zijn gena 
de rijke eerstelingen, 
die prijze hier met ons, 
in dank en diep ontzag, 
de Vader, die zijn trouw 
vernieuwt van dag tot dag. 

 
Prediking  
 
Dankgebed in het onze Vader 
 
Zingen Psalm 25: 7 

7 Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont. 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreeverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet, 
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Voeren uit der bozen netten. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


