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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:         Psalm 33 : 1 en 8 (GK) 

1 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, 

rechtvaardigen, brengt God uw dank. 

Het past oprechten Hem te eren 
met een nieuw lied en citerklank. 

Laten stem en snaren 

tot die lof zich paren. 
Looft Hem, prijst de HEER. 

Psalmzingt, jubelt allen, 

laat bazuinen schallen, 
juichend tot Gods eer. 

 

8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 

omdat wij op zijn naam vertrouwen, 

die naam, zo heilig, groot en goed. 
Zend o grote Koning, 

uit uw hemelwoning 

uw genade neer. 
Wij, die U belijden, 

ons in U verblijden, 

hopen op U, HEER. 
 

De wet van God 

 
Gebed 

 

We lezen Johannes 3 : 22-30 
 

Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:             Kinderopwekking 18 

Ben je groot of ben je klein  
of ergens tussen in;  

God houdt van jou!  

Ben je dik of ben je dun  
of ben je blank of bruin;  

God houdt van jou!  

 
Hij kent je als je blij bent;  

Hij kent je als je baalt.  

Hij kent je als je droevig bent;  
Hij kent je als je straalt.  

 

Het geeft niet of je knap bent;  

het geeft niet wat je doet:  

God houdt van jou.  

Hij is vol liefde.  
God houdt van jou!  

 

Verkondiging over Johannes 3 : 28-30  
Volmaakte vreugde bij de juiste focus 

 

Zingen:             Gezang 903 : 1 (LB) 
1 Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 

die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

Gebed 
 

Mededeling diakenen 
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Zingen:          In Jezus’ Naam (Sela) 

In de nacht van ons bestaan, 
een wereld ver bij God vandaan, 

delen wij zijn liefde uit, 

door de kracht van Jezus’ kruis. 
Stervend als het goede graan, 

doen wij wat Jezus heeft gedaan: 

trekken heel de wereld door, 
leven Gods genade voor. 

  

Ga dan heen: verkondig zijn Naam 
aan iedereen, want Jezus is Heer! 

Ga dan heen en twijfel niet meer: 

Hij is bij ons, zal met ons gaan. 

  

Maak het goede nieuws bekend, 

dat Jezus leeft en wij met Hem. 
Door de liefde die van God 

in ons hart is uitgestort. 

Als de liefde in ons leeft, 
die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 

dienen wij in kwetsbaarheid 

en leven voor gerechtigheid. 
 

Zegen 


