
 

Liturgie zondagavond 11 december 2022  
Voorganger:  ds. E. van den Ham, Zoetermeer 
Organist:   Cock Zwaan 
 
*Welkom en mededelingen 
 
*Zingen: Psalm 65: 1 en 3 (Staande) 

1. De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O Hoorder der gebeên, 
Dies zullen allerlei geslachten 
Ootmoedig tot U treên. 

 
3. Daar zal ons 't goede van Uw woning 

Verzaden, reis op reis, 
En 't heilig deel, o grote Koning, 
Van Uw geducht paleis. 
Gij, Gij zult vreselijke dingen 
Ons, in gerechtigheid, 
Doen horen, en ons blij doen zingen 
Van 't heil, voor ons bereid. 

 
*We worden stil voor God 
*Votum en Groet 
 
*Zingen: Psalm 84: 1 en 2 

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 



 

2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

 
*We belijden het geloof 
 

*Zingen: Psalm 62: 1  
 

1. Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 

 

*Gebed 
 

*Schriftlezing: Johannes 3: 1-17 
 
Het gesprek met Nicodemus 
 
1.En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een 
leider van de Joden. 
2.Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten 
dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze 
tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. 
3.Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van 
God niet zien.  
4.Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als 
hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn 
moeder ingaan en geboren worden? 



 

5.Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet 
binnengaan. 
6.Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, 
is geest. 
7.Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw 
geboren worden. 
8.De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet 
niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met 
iedereen die uit de Geest geboren is. 
9.Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen 
gebeuren? 
10.Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en 
weet u deze dingen niet? 
11.Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en 
getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis 
niet aan. 
12.Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u 
geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? 
13.En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel 
neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.  
14.En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de 
Zoon des mensen verhoogd worden, 
15.opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. 
16.Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft.  
17.Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de 
wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden 
zou worden. 
 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Psalm 63: 1 en 2 (Weerklank)  
 

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 

2. Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 

 
*Verkondiging (Tekst: Johannes 3:16) 
 

*Zingen: Gezang 109: 1 en 5 (Weerklank) 
1. Hoe zal ik U ontvangen, 

hoe wilt U zijn ontmoet? 
O, ’s werelds hoogst verlangen, 
U bent mijn hoogste goed. 
Wil zelf uw fakkel dragen 
ook in mijn duisternis, 
opdat wat U behage 
mij klaar en zeker is. 
  

  



 

 
5. U was zo diep bewogen: 

U daalde van uw troon. 
Uit Godd’lijk mededogen 
werd U een mensenzoon. 
U die de last der volken 
hun zorgen duizendvoud 
die niemand kan vertolken, 
in liefd’ omsloten houdt. 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 
*We geven onze gaven (Zie QR-code) 
 
*Zingen: Lofzang van Maria: 1 en 3 (Staande) 

1. Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den HEER 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 

 
3. Hoe heilig is Zijn naam! 

Laat volk bij volk te zaâm 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 

 
*Zegen 
  



 

 
*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
 

• Sionskerk-app 
 

• NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde  Wijkgemeente Sionskerk  
onder vermelding van collecte 11-12-2022 
 

• QR-CODE collecte 
 

• Deurcollecte (Contant /collectebonnen) 
 

            

 
           
             
 


