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Nicodemus,  zondag 30 mei 2021 

Welkom door ouderling 

Kaars(en) 

 

Welkom DJ 

 

Lied :  Zo vriendelijk en veilig als het licht,  lied 221  1-3 

 

Gebed 

 

Lied bij opening Bijbel : Het woord dat u ten leven riep 

Lied 316   1 en 2 

 

Lezing 1 : Johannes 3 : 1-21  

Lied 316 : 3  

 

lezing 2 :  Johannes  7 :  50-53 

 

Lezing 3 : Johannes 19 : 38 – 40 

 

Lied 316 : 4 

 

Overdenking 1   Nicodemus  aan het woord 

 

Tijdens de overdenking zingen we wat liedjes op de melodie van au 

clair de la lune.  
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Couplet 1 : 

’s Avonds in het maanlicht, kijk ik even terug 

Op wat het leven aanricht, alles gaat zo vlug 

Waar is het gebleven, ’t Gaat zo gauw voorbij 

Dus neem ik heel even, ’n ogenblik voor mij 

 

Weet dat elke morgen alles anders lijkt 

Als je alle zorgen bij het licht bekijkt 

Blijf nu dus maar even staren naar de maan 

Morgen zul je vast weer nog wat sterker staan 

 

Niet meer lopen treuren, kom maar met me mee 

Wat kan je gebeuren, ’t is een goed idee 

Jij en ik straks samen, goed voor allebei 

Je hoeft je niet te schamen, want je hoort bij mij. 

 

Ga je mee naar morgen, samen door de nacht 

Ik zal voor je zorgen,  als je op me wacht 

Laat de wereld doorgaan, let niet op de tijd. 

Dit moet even voor gaan,  anders krijg je spijt. 

 

Orgelspel inleidend op lied 321 

 

Lied 321  alle coupletten 
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mededelingen  

 

Gebed  

 

Collecte 

 

Slotlied : 

De heer heeft mij gezien en onverwacht  (487 rode liedboek) 

Zelfde melodie als eerste lied  1 en 3   

 
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
 
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
 

Zegenbede 


