
De Aarkerk   1
e
 zondag na Pinksteren Ter Aar   30 mei 2021 

 

================================================================== 

 
   voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Groet en bemoediging 

 

 De Eeuwige zij met u! 

 OOK MET U ZIJ ONZE GOD. 

 Onze hulp in de Naam van de Eeuwige 

 DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT 

 HEEFT. 

 

Drempelgebed     

 

Intochtspsalm   psalm 8a:1,2,3,6.  

 

(hierna gaat men zitten) 

 

Kyriegebed …en daarom bidden wij: 

 

HEER, ONTFERM U!   

CHRISTUS, ONTFERM U!  

HEER, ONTFERM U! 

 

Gloria   705:1,3,4 

 

Gebed van de zondag 

 

Lied van de zondag 217 

   

het Woord 

 

Met de kinderen 

 

Lezing   Exodus 3:1-6 

1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn 

schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. 

Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo 

kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar 

verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur 

dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de 

struik in brand stond en toch niet door het vuur werd 

verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? 

dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van 

dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes 

dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! 

Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet 

dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen 

uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de 

God van je vader, de God van Abraham, de God van 

Isaak en de God van Jakob.’  

Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar 

God te kijken. 

 

Zingen   568a 

 

Lezing   Johannes 3:1-8 
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.’  

 

Acclamatie  339a 

 

Verkondiging  

 

Zingen   146a:1,3,5 

 

  gebeden en gaven 

 

Gebeden voorbeden, stil gebed, ONZE VADER 

 

Kollekten  

 

Slotlied   687 (staande) 

 

Zegen   AMEN 

 

Orgelspel 


