
Orde van dienst op zondag 16 juni 2019 
De Regenboog, aanvang 10:00 uur 
 
Voorganger : Mw. Petra Vossegat-de Bruin, Zoetermeer 
Lector : Corrie Koppejan 
Organist : Gerard Baak 
 
Collectes - Diaconie 
 - Jeugdwerk (JOP) 
 - Wijkbegroting 
 
 
V O O R B E R E I D I N G 
 
Orgelmuziek 
 
De ambtsdragers en de voorganger komen binnen. 
Als zij gaan zitten, worden we stil om ons voor te bereiden op de dienst. 
 
Stilte 
 
Welkom en mededelingen 
 
U mag gaan staan 
 
Aanvangslied: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' 
 Psalm 139: 1 en 2 

 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 

(v.:) Eeuwige, onze God: 
 Wij die U nooit hebben gezien, 
(a.:) - zie ons hier staan. 
(v.:) Wij die van U hebben gehoord 
(a.:) - hoor Gij ons aan: 
(v.:) Uw naam is dat Gij mensen helpt, 
(a.:) - wees onze hulp - 
(v.:) en dat Gij alles hebt gemaakt, 
(a.:) - maak alles nieuw - 
(v.:) en dat Gij ons bij name kent; 
(a.:) - leer ons U kennen: 
(v.:) die Bron van Leven wordt genoemd, 
(a.:) - doe ons weer leven; 
(v.:) die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 
(a.:) - wees hier aanwezig. 
 
Bemoediging 
 

(v.:) Wij verwachten onze hulp van de Heer 
(g.:) die hemel en aarde gemaakt heeft. 

(v.:) Die trouw is tot in eeuwigheid 
(g.:) en niet laat varen het werk van zijn handen. 



Groet 
 

(v.:) Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus 
(g.:) Amen 
 
Vervolg aanvangslied: 'Ik loof U die mijn schepper zijt' 
 Psalm 139: 8 

 
U mag gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst 
 
Goedemorgen lieve mensen. Fijn dat jullie er allemaal zijn en Hij ook! Dat vind ik nog 
steeds de mooiste begroeting ooit in een kerk gehoord en uitgesproken door dominee van 
der Vlies. Woorden die ik zo af en toe graag van hem leen.  
Onlangs ontstond er een discussie op 1 van de facebookpagina’s waar ik lid van ben over 
ondankbare zondagen om voor te gaan in de kerk. Ondankbare zondagen zijn de 
zondagen na een hoogtijdag bijvoorbeeld de zondag na kerst of na Pasen. Mensen 
hebben dan zoveel diensten bijgewoond dat je met wel iets heel goeds moet komen om 
hen nog te boeien of bij de les te houden. Over deze zondag de eerste zondag na 
Pinksteren schreef iemand: ik vind dat echt een mosterd na de maaltijdzondag. We 
hebben alle hoogtijdagen gehad. De cyclus afgesloten met een inspirerende 
Pinksterviering, voor ons ligt de lange groene zomer. Wat breng je nou op zo’n zondag 
nog? Ik neem meestal die zondag geen preekbeurt aan! 
Ik schrok daar even van want ik had wel een preekbeurt aangenomen en wel hier in De 
Regenboog. Dus ik ben me snel gaan verdiepen in deze zondag. En weet u ik ben heel blij 
dat ik hier op deze mosterd na de maaltijd zondag in uw midden mag zijn. Het is vandaag 
namelijk een heel bijzondere zondag! Op deze zondag Trinitatis vieren wij dat alles samen 
komt: Vader, Zoon en Heilige Geest. De vader die er altijd is, de zoon die voor en met ons 
leeft en de Geest die ons inspireren mag. Hoe mooi is dat om dat samen te mogen vieren. 
Ik ben een bevoorrecht mens dat ik op deze mooie zondag mag vieren dat er weer een 
nieuwe dag is ons door God gegeven. Er is nooit een mosterd na de maaltijdzondag. Er is 
altijd een zondag als ooit de eerste toen God de Vader zijn zoon deed opstaan uit de 
dood. In zijn Geest mogen wij hier samenkomen. Laten we er samen over zingen: 
Dit is een morgen als ooit de eerste! 
 
We zingen: 'Dit is een morgen als ooit de eerste' 
 Lied 216: 1, 2 en 3 

 
Inleiding op het kyriegebed 
 
Hier in de kerk hebben we de mooie gewoonte om dat wat er in de wereld niet goed is of 
dat wat ons verdrietig maakt op deze plek middels het kyriegebed voor Gods aangezicht te 
brengen. 
Deze dag die naast zondag trinitatis ook vaderdag genoemd wordt is voor een aantal 
mensen een heel lastige dag. Daarom wil ik in het kyriegebed stilstaan bij mensen voor 
wie vaderdag een moeilijke dag is. 
Afgelopen week was voor veel mensen een blijde week omdat ze iets te vieren hadden. 
Op veel plekken wapperden de vlaggen vrolijk. Dat is een heel leuke gewoonte om 
mensen te laten weten dat er iemand geslaagd is. En hoe mooi is dat. 
Maar al die wapperende vlaggen kunnen mensen ook heel verdrietig maken en bepalen bij 
dat was zij niet hebben, bij leven in gemis. 
 
 



Neem Corine en Eric. Voor hun zoon Lucas had dit jaar ook de vlag moeten wapperen, 
want geslaagd was deze slimme jongen zeker, ware het niet dat hij 1 jaar geleden op 15 
jarige leeftijd overleden is. Voor alle ouders die leven in gemis had collega ritueel 
begeleider Floortje Agema het volgende gedicht gemaakt: 
Ik denk aan vlaggen 
niet gehesen 
Aan examens nooit gedaan 
Aan een tas, zo onbewogen 
Als herinnering voortaan 
Ik denk aan harten 
vol liefde en tranen 
trots 
die nooit voorbij zal gaan 
In ons kyriegebed wl ik ook bidden voor al die ouders die leven in gemis 
Laten we bidden. 
 
Kyriegebed 
 
Goede God vader van onze Heer Jezus Christus 
Op deze zondag ochtend mogen wij stilstaan bij dat wat het leven moeilijk en onbegrijpelijk 
maakt. Wij mogen dat bij U onder de aandacht brengen omdat U naar mensen om wilt 
zien: 
Wij bidden u voor vaders en moeders wereldwijd die moeten leven in gemis. Die voor dat 
ene kind waar ze zo trots op zijn en zullen blijven nooit de vlag kunnen hijsen omdat hun 
kind niet meer met hen leeft. Vandaag bid ik u heel speciaal voor Corine en Eric: “ zie naar 
hen om!” 
Wij bidden u voor mannen wereldwijd voor wie het leven zo lastig is. Omdat zij daar leven 
waar zij niet in staat zijn hun kinderen veiligheid te bieden.  Omdat zij leven in 
oorlogsgebied. Hoe schrijnend is het voor een vader wanneer hij zijn kind niet een veilig 
leven kan bieden. Voor al die vaders en hun kinderen vragen wij “Zie naar hen om” 
Wij bidden u voor mannen wereldwijd die nooit vader zullen zijn. Omdat zij geen vrucht 
kunnen dragen en daarom ongewild kinderloos zijn.  
Maar ook voor hen die ongewild partnerloos zijn en daarom ook kinderloos bleven. God 
voor al deze mannen die toch zo het gevoel hebben dat er na hun leven geen toekomst 
meer is vragen wij: “Zie naar hen om” 
Wij bidden u voor vaders wereldwijd die altijd het gevoel hebben dat hun gezin niet meer 
compleet is. Omdat zij 1 of meerdere van hun kinderen hebben moeten afstaan aan de 
dood. Voor al die mannen bij wie de lege plek zo schrijnt vragen wij “Zie naar hen om” 
Wij bidden u voor al die kinderen wereldwijd die op moeten groeien zonder vader. Die 
iedere dag opnieuw het gevoel hebben dat zij er zo alleen voor staan. Voor al die kinderen 
vragen wij “Zie naar hen om” 
Wij bidden u voor al die mensen, groot en klein, die het moeilijk vinden om over U te horen 
als God de Vader omdat hun eigen vader zulke verschrikkelijke dingen met hen heeft 
gedaan of hen zo vreselijk in de steek heeft gelaten. Voor al die mensen, groot en klein, 
bidden wij U: “Zie als een liefhebbende Moeder naar hen om” 
Wij bidden u voor alle mensen groot en klein die juist op deze daghun vader zo missen. 
Het maakt dan niet uit God of het gemis nog heel vers is of al van jaren her op deze dag 
wordt het ervaren als een diep verdriet. Voor al die mensen, groot en klein, die deze dag 
als moeilijk ervaren vragen wij “Zie naar hen om” 
In verbondenheid met Jezus Messias Amen. 
 
Glorialied: 'Ere zij aan God, de Vader' 
 Lied 705: 1, 2, 3 en 4 
 
 



D I E N S T   V A N   H E T   W O O R D 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Gij, Barmhartige God, 
groot van genade en trouw aan mensen 
In onze harten wekt Gij het verlangen naar U 
U roept ons om van uw Naam te spreken en te zingen. 
Wij vragen U: 
laat uw woord weerklank vinden in ons hart 
opdat wij ons thuis voelen bij U 
Open onze ogen voor het geheim van Uw aanwezigheid 
en verwarm ons hart, bron van ons bestaan. 
Kom o God, Vader, Zoon en Heilige Geest 
en wees ons licht. 
Amen 
 
We zingen: 'Abba, Vader, U alleen' 
 Lied 886 

 
- Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe, 
 U alleen doorgrondt mijn hart, 
 U behoort het toe. 
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
 U laat nooit alleen, 
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe. 
 
- Abba, Vader, laat mij zijn, 
 slechts van U alleen, 
 dat mijn wil voor eeuwig zij, 
 d'Uwe en anders geen. 
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
 laat mij nimmer gaan, 
 Abba, Vader, laat mij zijn, 
 slechts van U alleen. 
 
Schriftlezing: Johannes 3: 1 - 16 
 (uit de Naardense bijbel) 

 
1 Maar er is een mens geweest, 
 één uit de Farizeeërs,- 
 Nikodemus is zijn naam, 
 een overste van de Judeeërs: 
 
2 deze komt tot hem, in de nacht, 
 en zegt tot hem: rabbi, 
 we weten dat u als leermeester 
 van God gekomen bent; 
 want niemand is bij machte 
 deze tekenen te doen 
 die ú doet 
 als God niet mét hem is! 
 



3 Jezus antwoordt en zegt tot hem: 
 amen, amen, zeg ik jou: 
 als iemand niet van bovenaf 
 geboren wordt 
 is hij niet bij machte 
 het koningschap van God te zien! 
 
4 Nikodemus zegt tot hem: 
 hoe is een mens bij machte 
 geboren te worden 
 als hij al oud-en-wijs is?- 
 het is niet mogelijk dat hij een tweede keer 
 de schoot van zijn moeder binnenkomt 
 en geboren wordt! 
 
5 Jezus antwoordt: 
 amen, amen, zeg ik jou: 
 als iemand niet geboren wordt 
 uit water en Geest, 
 is hij niet bij machte binnen te komen 
 in het koninkrijk van God; 
 
6 wat uit het vlees geboren wordt 
 is-en-blijft vlees 
 en wat uit de Geest geboren wordt 
 is-en-blijft Geest; 
 
7 verwonder je er niet over dat 
 ik je heb gezegd: 
 gij moet van bovenaf 
 geboren worden!- 
 
8 de wind waait waarheen hij wil; 
 je hoort zijn stem 
 maar je weet niet 
 vanwaar hij komt en waarheen hij gaat: 
 zo is het met al wie is geboren 
 uit het waaien-van-de-Geest! 
 
9 Nikodemus antwoordt en zegt tot hem: 
 hoe is het mogelijk 
 dat deze dingen geschieden? 
 
10 Jezus antwoordt en zegt tot hem: 
 jíj bent Israëls leermeester 
 en hebt van deze dingen geen kennis?- 
 
11 amen, amen, zeg ik jou: 
 wat we weten spreken we uit 
 en wat we hebben gezien 
 betuigen we, 
 maar ons getuigenis neemt ge niet aan; 
 
 



12 als ik u de aardse zaken zeg 
 gelooft ge me al niet, 
 hoe zult ge me geloven 
 als ik u de hemelse zaken zeg? 
 
13 En niemand is opgeklommen ten hemel 
 dan hij die uit de hemel is neergedaald: 
 de mensenzoon. 
 
14 En zoals Mozes de slang 
 omhooggestoken heeft 
 in de woestijn, 
 zo moet de mensenzoon worden verhoogd,- 
 
15 opdat ieder die gelooft in hem 
 eeuwigheidsleven heeft. 
 
16 Want zozeer heeft God de wereld lief 
 dat hij de zoon, de eniggeborene, 
 geeft,- 
 opdat ieder die in hem gelooft 
 niet verloren gaat 
 maar eeuwig leven heeft. 
 
We zingen: 'Dank, dank nu allen God' 
 Lied 704: 1, 2 en 3 

 
Overdenking 
 
Gemeente van de opgestane Heer, lieve mensen, 
 
Wij hebben zojuist het verhaal van Nikodemus gelezen. Een voor mij altijd enigszins lastig 
verhaal wat mij ook altijd een glimlach ontlokt: mijn opa sprak vroeger altijd over Niko de 
Mus. Ik dacht echt dat deze man uit de bijbel zo heette. En was later hevig in de war toen 
het Nikodemus bleek te zijn. Heb daar ook nog wel last van gehad toen ik schooljuf was 
en dit verhaal moest vertellen. Ik heb me behoorlijk wat keren vergist. Maar dat gaat 
vandaag hopelijk niet gebeuren en zo toch: dat komt door mijn opa. 
Goed, op deze ochtend hebben wij het verhaal van Nikodemus gelezen. Nikodemus die in 
de nacht tot Jezus komt zo las Corry ons voor. Het staat er met nadruk: in de nacht. 
Waarom zou er zo met nadruk staan dat Nikodemus in de nacht naar Jezus gaat? En 
waarom zou hij in de nacht, wat eigenlijk best een vreemd moment is, bij Jezus op bezoek 
gaan? 
Als uitleg wordt er vaak gegeven dat Nikodemus bang was om gezien te worden. Dat hij te 
laf was, bang voor de consequenties wanneer anderen hem zouden zien.  Hij immers was 
een Farizeeër, en deze groep mensen stond er nu niet direct om bekend dat ze tolerant 
waren naar andersdenkenden toe. En Jezus was in hun ogen een andersdenkende. 
Dit beeld van Nikodemus die als een dief in de nacht naar Jezus sluipt heb ik in mijn 
schooljuffentijd altijd gebruikt om het verhaal extra spannend te maken. En dat beeld nu is 
volkomen onterecht. Want bang uitgevallen was Nikodemus niet. 
In hoofdstuk 7 van ditzelfde Johannes evangelie kunnen we lezen hoe Nikodemus in een 
vergadering van de Hogepriesters en Farizeeën het voor Jezus opneemt. Dan ben je niet 
bang, nee dan sta je je mannetje echt wel! 
Maar waarom dan die nadrukkelijke vermelding van in de nacht naar Jezus gaan. 



Het evangelie van Johannes staat vol met symbolen en diepere betekenissen. En het 
symbool van van de nacht staat in dit verhaal voor de duisternis van het niet-begrijpen van 
Nikodemus. Wij mensen tasten zo vaak in het duister. Weten niet goed van hoe en 
waarom? Vragen ons af hoe nu verder en waarom gaat het in het leven zo als het gaat.  
En hoe lastig is het om toe te moeten geven dat we het allemaal niet zo goed weten. Al 
lijkt dat in eerste instantie bij Nikodemus niet het geval. Of overbluft hij zijn niet weten? 
Hij komt ondanks dat het midden in de nacht is, binnen met een air van: ik weet het wel: 
‘Rabbi, wij weten het’, zegt hij. ‘U bent van God gekomen, want alleen daarom kunt u die 
tekenen doen die u doet.’ 
Jezus neemt Nikodemus in zijn opmerking volkomen serieus, hij begint zijn antwoord met: 
amen, amen, zeg ik jou. Amen betekent letterlijk: ’zeker het is zo’. En dan nog eens in 
tweevoud. Het lijkt alsof Jezus en Nikodemus hier dezelfde taal spreken. Maar het vervolg 
van het antwoord van Jezus komt niet over bij Nikodemus.  
Eigenlijk snapt Nikodemus er geen snars van van wat Jezus hem zegt. Hij tast echt 
volledig in het duister. 
Wat probeert Jezus Nikodemus nu te vertellen? Jezus probeert hem uit te leggen dat wij 
als mensen mogen of zelfs moeten leven uit de Geest.  
Leven uit de Geest: dat is wat een mens werkelijk tot mens maakt. Dat is wat God bedoeld 
heeft toen de mens schiep naar zijn beeld. Dat we zouden leven uit de Geest. Dit klinkt 
best eenvoudig maar voor Nikodemus lijkt het alsof Jezus een andere taal spreekt. Hij 
begrijpt niets van die woorden over Geest en wedergeboren worden. 
En eigenlijk denk ik, nee weet ik wel zeker dat het veel mensen zo vergaat bij het horen 
van deze woorden uit het evangelie. Spreken over de Geest, spreken over opnieuw 
geboren worden, het is een taal, het zijn woorden waar wij niet zo mee bekend zijn en 
daarom voor ons niet zo toegankelijk is.  
Het is ook een taal die, zo weet ik uit ervaring, die  mensen verdeelt en van elkaar scheidt.  
Er zijn mensen die niets liever doen dan spreken over de Geest die hun leven vernieuwt 
en in hun hart woont. Voor hen is wedergeboorte een woord dat iets vertelt over hoe het er 
met je leven voorstaat. 'Eerst kende ik God en Jezus nog niet, maar sinds ik ben 
wedergeboren is mijn leven radicaal veranderd…', hoor je dan.  
Er zijn ook mensen die met een dergelijke taal niets kunnen. Die er zelfs een beetje kriegel 
en kriebelig van worden. 'Ik ben mijn hele leven al goed gelovig. Maar ik heb nooit iets 
spectaculairs gevoeld of meegemaakt. Is er dan soms iets mis met mij? Is er dan iets mis 
met mijn geloof?' zo zei iemand mij.  
Voor je het weet, voelen mensen zich aangevallen of in de verdediging gedrukt.  Met deze 
woorden uit Johannes 3 kunnen we ons op hachelijk terrein bevinden.  De kans dat wij 
elkaar rondom dit verhaal misverstaan is best groot. Moeten we daarom dit verhaal achter 
wege laten? Nee ik denk het niet: het is nog maar een week geleden dat we Pinksteren 
vierden. Pinksteren, het feest van de Geest die waait waarheen zij wil en mensen juist 
dichterbij elkaar brengt. De Geest van God, zo horen we in Handelingen 2, werkt als een 
tolk, een vertaalster, die mensen elkaars woorden doet verstaan. De Geest van God leert 
ons luisteren achter de woorden, naar het verhaal van een mensenleven, naar de taal van 
het hart. 
Bij het Pinksterfeest ontmoeten we Gods Geest als een wind, als een vuur, dat mensen 
verwarmt en in beweging brengt, hoop geeft en nieuwe moed. Is er van die Geest van God 
ook iets te bespeuren in het gesprek dat Jezus met Nikodemus heeft? Kunnen hij en wij 
elkaar in die Geest van God vinden? Laten we met open vizier kijken naar het gesprek van 
Jezus met Nikodemus.  
Nikodemus de Schriftgeleerde. Nikodemus is een man van de wet, een man van orde en 
regels. Je zou hem een hoofdmens kunnen noemen, want hij denkt en redeneert eerst, 
voordat hij toekomt aan voelen en handelen. Hij wil eerst en vooral begrijpen en 
doorgronden wie Jezus is.  
Er zijn ook mensen bij wie het anders werkt, mensen die eerst doen en dan pas denken. 
Iemand als Petrus zou je zo kunnen zien bijvoorbeeld. Terwijl de Samaritaanse vrouw, 



verderop in het Johannesevangelie, een buikmens is, die direct reageert vanuit haar 
gevoel. Zo verschillend zijn mensen, dat is van alle tijden. Bij Nikodemus is het dus het 
hoofd dat eerst komt. Hij zegt niet voor niets: Wij weten dat u een leraar ben.  
Hij heeft Jezus al aan het werk gezien en is blijkbaar onder de indruk van Hem. Maar hij 
heeft nog wel wat vragen.  
En daarom gaat hij het gesprek met Jezus aan. 
Wat daarin direct opvalt is dat Nikodemus heel vrijmoedig maar door blijft vragen.  
Het is duidelijk dat hij eigenlijk niet veel begrijpt van wat Jezus allemaal zegt. Maar op een 
bijna kinderlijke manier stelt hij de ene vraag na de andere vraag. Het mooie is dat hij 
telkens antwoord krijgt. Jezus verliest zijn geduld niet met Nikodemus, Hij bestraft hem 
niet om zijn vragen.  
Vragen staat blijkbaar vrij. Goede vragen kunnen je soms zelfs meer op weg helpen dan al 
te snel gegeven antwoorden.  
Nikodemus heeft in die zin het grote gebod goed begrepen. Hij dient God met heel zijn 
verstand, en gebruikt zijn hoofd om veel te vragen. Honderduit. 
Maar ondanks dat zijn de antwoorden die hij krijgt voor hem niet te begrijpen. want Jezus 
spreekt voor hem een vreemde taal 
De taal van Jezus is geen filosofische taal, geen wetenschappelijke of juridische taal. Dat 
zijn die talen die Nikodemus als wetgeleerde allemaal uitstekend kent. De taal van Jezus 
is geloofstaal, taal vol symbolen en beelden om te zeggen wat eigenlijk niet gezegd kan 
worden. Jezus spreekt over het koninkrijk van God, en zoals altijd spreekt hij in 
gelijkenissen en beelden daarover. 
Een van die beelden is dat van de wind. De wind waait waarheen hij wil, en je hoort zijn 
geluid en je ziet wat die doet. Maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij 
heengaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is, zegt Jezus. 
Zoals de wind de bladeren in de bomen doet ritselen, en de takken laat bewegen, zo werkt 
de geest van God in mensen. 
Het hele verhaal van opnieuw geboren worden, wedergeboren worden, Nikodemus kan er 
eigenlijk niets mee. Maar dit beeld is helderder. Datgene wat mensen beweegt en gaande 
houdt, wat het vuur in je ziel laat branden, dat is de Geest van God. Gods adem maakt je 
tot een levende ziel.  
Dat kun je niet zien, dat kun je niet aanwijzen, niet bij jezelf en zeker niet bij een ander. 
Het werk van de Heilige Geest is geen pasmunt, geen bewijs van goed gelovig gedrag. 
Maar je hoort haar geluid en je ziet wat ze doet: ze inspireert en bemoedigt mensen, en 
maakt het leven als nieuw. Opnieuw geboren worden is leven uit de Geest.  
Gods Geest is de adem van zijn liefde, die uitgaat naar mensen en zijn liefde die ons 
onwrikbaar vast in zijn grote hart geborgen houdt. Die liefde komt aan het licht, waar een 
mens de ander hoort en verstaat, van hart tot hart. Die liefde komt aan het licht waar 
mensen met hoofd en hart en handen leven met en voor elkaar. Die liefde komt aan het 
licht, waar het leven als een geschenk aanvaard wordt en wij wonderen kunnen zien in het 
alledaagse bestaan. 
Zonder spektakel, zonder geraas, maar voelbaar, merkbaar, weldadig als balsem voor de 
ziel. Zo bespeuren wij de Geest van God, die waait waarheen zij wil. En ze is gekomen om 
ons aan te steken met liefde, om ons te troosten met genade. Nu en alle dagen. Dat is wat 
Jezus probeerde duidelijk te maken aan Nikodemus. Of dat gelukt is dat vermeld het 
evangelie jammer genoeg niet. We lezen nergens dat Nikodemus bij het ochtendgloren 
naar huis gaat met het gevoel dat hij met het ochtendlicht ook het licht gezien heeft. 
Jammer maar gelukkig gaat het evangelie van Johannes verder. En lezen we in hoofdstuk 
19 het volgende: 
Na deze gebeurtenissen,  en dat was de kruisiging van Jezus, vroeg Josef uit Arimatea 
aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en 
Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan 
was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze 



wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse 
begrafenis. 
In dit Bijbelgedeelte laat Johannes ons zien dat Nikodemus Jezus heel goed begrepen 
heeft. Dat hij verstaan heeft waar het werkelijk om gaat in een mensenleven. Nikodemus 
komt naar de dode Jezus toe om hem de laatste eer te bewijzen. Hij had wel honderd litra 
mirre en aloë bij zich. En dat waren in die tijd zeer kostbare oliën. Door Jezus hiermee te 
balsemen, hem op deze manier de laatste eer te bewijzen, laat hij zien dat hij gelooft in 
deze mens van God gegeven. Daarmee geeft hij mij het antwoord op mijn vraag of 
Nikodemus toen hij naar huis ging het licht heeft gezien. Ja hij heeft het licht gezien. Het 
licht dat Jezus Christus heet. Hij heeft de laatste woorden die Jezus tot hem sprak ter 
harte genomen is is eruit gaan leven. Die laatste woorden van Jezus mogen ook hier 
klinken: 
Want zozeer heeft God de wereld lief  
dat hij de zoon, de eniggeborene,  
geeft,- opdat ieder die in hem gelooft  
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 
Wij allen mogen deze woorden beamen met hart, hoofd en handen. Wij allen mogen 
samen vanuit deze woorden leven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest! Amen 
 
Meditatieve muziek 
 
We zingen: 'Al wat een mens te kennen zoekt' 
 Lied 848: 1, 2, 3, 4 en 5 

 
Dit lied zingen wij mee met: https://youtube.com/4RoWguV2YEA 
 
D I E N S T   V A N   H E T   A N T W O O R D 

 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden  
 
Goede en barmhartige God, 
Er is veel dat leeft in ons hart en dat we voor uw aangezicht willen brengen 
Wij danken u dat wij mogen vragen en vrijuit spreken 
over wat ons op het hart ligt. 
Dat u niet moe wordt van alles wat wij bij u brengen. 
 
Wij danken u voor uw aanwezigheid vanochtend in ons midden. 
Dat u niet loslaat het werk dat uw hand begon. 
Wij danken u voor het feest van Pinksteren vorige week gevierd maar vooral voor uw 
Geest van Liefde die ons in beweging wil zetten. 
Dat wij daar ontvankelijk voor mogen zijn. 
 
Dankbaar zijn wij met Lia Ketel dat haar Kees een mooie plek krijgt hier vlak bij in de 
Rozentuin. Hoe mooi is dat. 
 
Dankbaar zijn wij met alle mooie berichten over alle mensen die afgelopen week geslaagd 
zijn.  
 
Dankbaar zijn wij God met deze mooie zondag van Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Dankbaar dat wij ook deze zondag samen mochten zijn, in ons verschillen en in ons 
gelijken samen komen ter ere van uw naam. 



 
Vanuit die dankbaarheid mogen en willen wij bidden 
Wij bidden voor mensen die door donkere dalen gaan. 
op zoveel plaatsen is zorg en verdriet 
in zoveel huizen moeite en pijn 
wij bidden voor zieken  
voor wie rouwdragen 
voor wie zorgen hebben 
over de dag van morgen 
Wij bidden in deze voor mensen van deze gemeente,  
genoemd in de Onderweg  
maar ook voor hen niet genoemd maar zeker niet vergeten. 
Wees Gij aanwezig 
waar mensen naar u vragen 
als een wolk om hen heen 
en een vuur hen vooruit. 
 
Wij bidden voor allen die gehoord hebben 
dat zij deze week niet geslaagd zijn. 
Geef hen en de mensen om hen heen goede moed 
om opnieuw de weg van het examen te gaan. 
 
Wij bidden voor alle ouders en kinderen die nu al opzien tegen deze zomer omdat er voor 
hen geen mogelijkheid tot vakantie vieren is. En dat is heel jammer. Daarom bidden wij om 
zegen voor de actie vakantietas die kinderen toch een vakantiegevoel kan geven. 
 
Wij bidden voor uw kerk 
verdeeld in zovele kerken 
dat wij zullen leren wat leven uit Uw Geest betekent 
dat wij het leven vieren als een gave ontvangen uit Uw hand  
dat wij ons blijven verwonderen 
over uw goedheid, uw liefde en uw trouw 
zo wijd als de wereld, de eeuwen door 
Doe ons delen in uw Geest die alle dingen nieuw maakt 
Maak ons tot mensen, herboren in U 
en levend met elkaar, van uw genade 
Ga met ons, vandaag en alle dagen 
tot uw dag komt 
In de stilte…. 
 
stil gebed 
 
Onze Vader… 
 
U mag gaan staan 
 
Slotlied: 'De dag, door uwe gunst ontvangen' 
 Lied 248: 1, 2 en 3 

 
- De dag, door uwe gunst ontvangen, 
 gaat  weer voorbij, de nacht genaakt; 
 en dankbaar klinken onze zangen 
 tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 



- Laat dan, als onze beden zwijgen, 
 als hier het daglicht onderduikt, 
 weer nieuwe zangen op gaan stijgen, 
 ginds waar een nieuwe dag ontluikt. 
 
- Zodat de dank, U toegezonden, 
 op aard nooit onderbroken wordt, 
 maar steeds opnieuw door mensenmonden 
 gezongen en gesproken wordt. 
 
Zegenbede, afgesloten met het zingen van Lied 248 vers 4 
 
Zegen onze vingers 
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen 
Zegen onze oren 
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen 
Zegen onze ogen 
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien 
Zegen  onze schouders  
dat zij tot steun mogen zijn 
Zegen onze lippen 
dat zij troost mogen spreken 
 
Zegen  onze handen 
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven 
Zegen onze voeten 
dat zij de weg naast de medemens mogen blijven gaan 
Zo zegene ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Amen. 
 
We zingen: 'Voorwaar de aarde zal getuigen' 
 Lied 248: 4 

 
- Voorwaar de aarde zal getuigen 
 van U, die thans en eeuwig zijt, 
 tot al uw schepselen zich buigen 
 voor uwe liefd' en majesteit. 
 


