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Amersfoort, Adventkerk 
24 juli 1988 n.m. 
Schriftlezingen: Numeri 21: 4-9 | Johannes 3: 1-15 | SV | OB 
Tekst Johannes 3: 14 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 141: 1, 2 en 3 

1 'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden, 
Ai, haast U tot mijn hulp en red; 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
Daar ik U aanroep in mijn noden. 
 
2 Mijn bee, met opgeheven handen, 
Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 
Als reukwerk, voor U toegericht, 
Als offers, die des avonds branden. 
 
3 Zet, Heer', een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 
Opdat ik mij, tot genen stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus Zijn zoon 
In gemeenschap van de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 113: 1, 2 en 3 

1 Gij 's Heeren knechten, looft den Heer'; 
Looft Zijnen Naam, verbreidt Zijn eer; 
De Naam des Heeren zij geprezen! 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 2 van 4 

Zijn roem zij door 't heelal verbreid, 
Van nu tot in all' eeuwigheid; 
Men loov' 't aanbiddlijk Opperwezen. 
 
2 Van waar de zon in 't oosten straalt, 
Tot waar z' in 't westen nederdaalt, 
Zij 's Heeren Name lof gegeven. 
De Heer' is boven 't heidendom; 
Zijn heerlijkheid, bekend alom, 
Is boven zon en maan verheven. 
 
3 Wie is gelijk aan onzen Heer', 
Aan God, die, tot Zijn eeuwig' eer, 
Zijn troon gevest heeft in den hemel? 
Die, daar Hij 't wereldrond gebiedt, 
Van Zijnen hogen zetel ziet 
Op 't laag en nietig aards gewemel? 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 117 

1 Loof, loof den Heer', gij heidendom! 
Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Numeri 21: 4-9 

4 Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der Schelfzee, dat zij om het land der 
Edomieten heentogen; doch de ziel des volks werd verdrietig op dezen weg. 
5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken 
uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen 
water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. 
6 Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel 
volks van Israël. 
7 Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen 
den HEERE en tegen u gesproken hebben; bid den HEERE, dat Hij deze slangen van ons 
wegneme. Toen bad Mozes voor het volk. 
8 En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal 
geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. 
9 En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als 
een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend. 
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2e lezing Johannes 3: 1-15 
1 En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; 
2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar 
van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem 
niet is. 
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand 
wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 
4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook 
andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water 
en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is 
geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij 
komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. 
9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? 
10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israël, en weet gij deze dingen 
niet? 
11 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien 
hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan. 
12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, 
indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? 
13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, 
namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is. 
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden; 
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

 
Zingen Psalm 105: 21 en 22 

21 God breidd' een wolk uit, om Zijn scharen, 
Bij dag te hoeden voor gevaren. 
Hij gaf hun, door Zijn hoog bestuur, 
Des nachts ten licht een wondervuur. 
Zij baden en hun Opperheer; 
Zond straks een heir van kwakklen neer. 
 
22 Zij werden daaglijks begenadigd, 
Met manna, hemels brood, verzadigd. 
Gods hand bracht, in dat dorre oord, 
Rivieren uit een steenrots voort. 
Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht, 
Aan Abraham, had toegezegd. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Avondzang : 1, 2 en 7 
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1 O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 
 
2 Toon ons Uw goedheid en Uw macht, 
Door Uw bescherming, dezen nacht, 
Behoed ons tegen ramp en leed, 
En blijf tot onze hulp gereed. 
 
7 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d' eer. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 99: 7 en 8 

7 Gij, met hen begaan, 
Hebt hun wens voldaan; 
Heer', die naar Uw woord, 
Hun gebed verhoort, 
Gij, Gij waart hun lot, 
Hun vergevend God; 
Schoon z' ook om hun zonden, 
Straffen ondervonden. 
 
8 Geeft dan eeuwig' eer 
Onzen God en Heer'. 
Klimt op Sion, toont 
Eerbied, waar Hij woont, 
Waar Zijn heiligheid 
Haren glans verspreidt; 
Heilig toch en t' eren 
Is de Heer' der heren. 

 
Zegen 


