
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  De eeuwige Wijsheid 
 

 1 van 4 

Schriftlezing : Johannes 3: 1-12 | Spreuken 8: 22-33 
Thema : De eeuwige Wijsheid (Pnr.1582a)  
Uitgesproken : 30 mei 09.30 uur, Hervormde gemeente Veessen 
 

Een dienst ten tijde van de corona-pandemie 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 18: 9 

9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, De eeuwige Wijsheid 
zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze Here? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
 
Zingen Gezang 326: 1 en 5 

1 Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
5 O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
Verootmoediging 
 
Zingen Gezang 449: 1 

1 God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
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ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 

 
Genadeverkondiging 
 
Zingen 449: 3 

3 Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 

 
Levensles 
 
Zingen Gezang 449: 5 

5 God onze Heer, 
wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 

 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen 
 
Johannes 3: 1-12 
1 Zo was er een farizeeër, een 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.’ 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. 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? 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? 
 
Spreuken 8: 22-33 
22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, 
toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij. 
23 Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, 
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nog voor de aarde vorm kreeg. 
24 Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, 
nog voor de bronnen met hun waterstromen. 
25 Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, 
nog voor er heuvels waren. 
26 De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, 
geen korrel zand was nog gemaakt. 
27 Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf 
en een cirkel om het water trok, 
28 de wolken aan de hemelkoepel plaatste, 
de oceanen bruisend op liet wellen, 
29 toen hij aan de zeeën grenzen stelde, 
het water met zijn woord zijn plaats gaf, 
de fundamenten van de aarde legde. 
30 Ik was zijn lieveling, 
een bron van vreugde, elke dag opnieuw. 
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, 
31 vond vreugde in zijn hele aarde 
en was blij met alle mensen. 
32 Nu dan, zonen, luister naar mij, 
gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft. 
33 Luister naar wat ik je leer, en word wijs, 
negeer mijn lessen niet. 
 
Zingen Gezang 476: 1 

1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid vóór de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaars van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 

 
Preek 
 
Zingen Gezang 22: 1,3 en 4 
 

1 De wijsheid van vóór alle tijden 
spreekt luid en dringend haar woord. 
Zij wacht waar de wegen zich scheiden, 
zij komt en klopt aan de poort. 
Zij is op de hoogten getreden, 
zij roept op de pleinen der steden 
en al wie oren heeft hoort. 
 
3 Met mij ging de Vader te rade 
nog eer Hij iets deed ontstaan. 
Ik schreed langs de hemelse paden 
de zon, de sterren vooraan. 
Eer God nog hun weg had beschreven, 
heeft Hij tot prinses mij verheven. 
De eeuwen kennen mijn naam. 
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4 In mij had de Koning behagen 
die alles schoon heeft gesticht. 
Ik was het vermaak van zijn dagen, 
terwijl ik speelde in 't licht. 
Ik daal tot de mens uit de hoge, 
opdat ik zijn hart en zijn ogen 
op 's Heren koninkrijk richt'. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Gezang 255: 1, 2 en 4 

1 Ere, zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 
 
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der Heren Heer! 

 
Zegen 


