Liturgie zondag 31 juli 2022
in de Nij Brongergea Tsjerke in De Knipe
Thema: Gesprek in de nacht
Ouderling van dienst en lector: Jurgen Vroegh
Diaken van dienst: Alize Kroodsma
Organist: Gerben van der Veen
Koster:
Beeld en geluid: Jur Hofsteenge en Rinse Tichelaar
Voorganger: dominee Jur Majoor
De collecte is bestemd voor:
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Moment van Stilte
Belofte en Groet
Intochtslied Psalm 121 : 1 en 4

Kyrië-gebed
Om alles wat der yn ús grutte wrâld bart,
bidde wy om ûntferming.
Fanwege alles wat der geande is,
wêr’t wy oer yn sitte, en ús soargen oer meitsje.
Wy bidde:
jou ús romte,
jou ús ynsjocht en wiisheid,
jou ús wrâld nije kânsen.
Allegear: Hear, ûntfermje Jo.
Om alles wat der bart yn de lytsere wrâld,
bidde wy om ûntferming.
By minsken om ús hinne, yn gesin, famylje,
op it wurk, by freonen en doarpsgenoaten.
Fanwege alles wat der geande is,
wêr’t wy oer yn sitte en ús soargen oer meitsje.
Wy bidde: jou ús romte,
jou ús ynsjocht en wiisheid,
jou ús nije kânsen.
Allegear: Hear, ûntfermje Jo.
Net allinne om alles wat der bart yn de grutte wrâld,
of yn de lytsere wrâld om ús hinne,
mar ek fanwege alles wat de geande is
yn ús eigen libben, bidde wy ta Jo om ûntferming.
Om wat der djip yn ús binnenste leit,
wêr’t oaren faak gjin weet fan ha,

oan fertriet, skamte, skuld en ûnwissens.
Fanwege alles wat der geande is,
wêr’t wy oer yn sitte en ús soargen oer meitsje.
Wy bidde:
jou ús romte,
jou ús ynsjocht en wiisheid,
jou ús nije kânsen.
Allegear: Hear, ûntfermje Jo. Amen.
Glorialied 305 : 1, 2 en 3

Tien woorden van Jezus
1. Houd van je vijanden en bid voor de mensen die jou in
moeilijkheden brengen.
2. Wees goed voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is
voor iedereen.
3. Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand
mag zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft.
4. Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun
je in het geheim tot je Vader bidden.
5. Vergeef andere mensen hun fouten. Dan zal je hemelse Vader ook
jouw fouten vergeven.
6. Probeer niet om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal
verdwijnen.
7. Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel
belangrijker dan dat.
8. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je
vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.

9. Veroordeel andere mensen niet, dan zal God jou ook niet
veroordelen.
10.Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden.
Zingen lied 887 : 1, 2 en 3

Gebed om de Heilige Geest
Bijbellezing Johannes 3 : 1- 16
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.’
3Jezus 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?’ 5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker
u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit

water en geest. 6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit
de Geest is geestelijk. 7Wees 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.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ zei
Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent?
11
Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van
wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12Wanneer
jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan
geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13Er is toch nooit iemand opgestegen
naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?
14
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de
slang omhoog geheven heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven
heeft. 16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Samenzang lied 801 : 1 en 4

Gedicht ‘Nicodemus’ door Mieke de Jong
Hij heeft zijn leven lang geleerd en onderwezen,
Nog voor geen tittel bang, geen jota ongelezen.
’t Verhaal is nog maar klein, maar allengs groet de mare:
Hij zou de Messias zijn, de enige, de ware/
‘In stilte van de nacht, Heer! – wil ik U bevragen:
Uw woord heeft grote kracht, uw hand geneest van plagen?’
‘Slechts hij ontvangt de hoop, als mens uit mens geboren,
die, stervend in de doop, kan worden uitverkoren;
bevlogen door de Geest, een duif uit hoge wolken,
geschoeid op nieuwe leest, een boodschap voor de volken.’
En Nicodemus gaat, vervuld van Jezus’ woorden …
O, dat een mens verstaat wat hart en oren hoorden!
Verkondiging
Zingen lied 286 : 1 en 3

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.
Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was een mens zoals wij.
In Hem was God midden tussen de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.
Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.
Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.
Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.
Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.
Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood voor alle eeuwigheid.
Amen.

Samenzang lied 885 : 1 en 2
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
Danken, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (tekst Gerard van Midden)

De collecten zijn bestemd voor

Slotlied 418 : 1 en 2

Wegzending en Zegen

