
Viering 6 juni 2021 

Voorganger: ds. Ada Endeveld 

Organist: Joop Ormel 

Ouderling: Diny Luimes 

Lector: Inge de Ruijter 

Diaken: Henny Tolkamp 

 

Orgelspel: Lied 8: 1, 3, 4. 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven 

machtige God, Gij die uw majesteit, 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

3. Aanschouw ik s’nachts het kunstwerk van uw handen 

de maan de duizend sterren die daar branden 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  

het mensenkind dat Gij hem aandacht schenkt?  

 

4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven.  

Gij doet hem heersen over zee en land,  

ja al uw werken gaf Gij in zijn hand.  

 

Stil Gebed 

Bemoediging en Groet 

 

Muziek: Lied 216 

 

Thema: Verbinding van aarde en hemel.  

 

Kyriegebed 

 

Orgelspel: Glorialied 705: 1, 2 

1. Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God de Zoon,  

eer de Heil’ge Geest, de trooster, de Drie-enige in zijn troon. Halleluja, 

Halleluja, de Drie-enige in zijn troon. 

 

2. Ere zij aan hem weiens liefde, ons van aalles smet bevrijdt, 

eer zij Hem , die ons gekroond heeft, koningen der heerlijkheid, 

Halleluja, Halleluja, ere zij het Lam gewijd.  

 

Gebed om de heilige Geest 

Lezing Oude Testament: Habakuk 2: 1-4 

21Ik ga nu op mijn wachtpost staan, 
betrek mijn post op het bolwerk, 



kijk uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen, 
wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. 
2Dit was het antwoord van de HEER. 
Schrijf dit visioen op, 
grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. 
3Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, 
het getuigt ervan, het liegt niet. 
Ook al is het nog niet vervuld, 
wacht maar, het komt zeker, 
het zal niet uitblijven. 
4Wie niet oprecht is kwijnt weg, 
maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. 
 

Orgelspel: Lied 319: 1, 4, 7 

1. Alles wat er staat geschreven, Heer, doe ons verstaan,  

want uw woorden zijn ons leven, spreek ons aan! 

 

4. Wat de sterren niet verzwijgen sprak tot Abraham, 

en een ster riep de drie wijzen, toen Hij kwam. 

 

7. Gij gaat onze aarde te boven zend uw adem neer, 

heel de aarde moet u loven, meer en meer.  

 

Lezing Nieuwe Testament: Johannes 3: 22-35 
22Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige 
tijd en hij doopte er. 23Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij 
Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich 
te laten dopen. 24Johannes was immers nog niet gevangengezet. 25Er 
ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood 
over het reinigingsritueel. 26Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen 
hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over 
wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat 
naar hem toe!’ 27Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen 
wat hem door de hemel gegeven wordt. 28Jullie kunnen van mij getuigen 
dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit 
gezonden.” 29De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom 
staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat 
vervult mij met grote vreugde. 30Hij moet groter worden en ik kleiner. 31Hij 
die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is 
aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en 
boven allen staat, 32getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch 
wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. 33Wie zijn getuigenis wel 
aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. 34Hij die door 
God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de 
Geest in overvloed. 35De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht 
aan hem overgedragen. 
 



Muziek: Lied 657 “Zolang wij ademhalen”  

 

Overweging 

 

Orgelspel: Lied 632: 1, 3 

1.Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
Laat ons hem loven en danken, verheugd dat wij leven, 
Diep in de nacht  
heeft hij verlossing gebracht, 
heeft hij ons licht aangeheven. 
 

3. Zend nu uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen 

en zo voortaan 

eren uw heilige naam 

en u in waarheid aanbidden. 

 

Dank en Voorbeden 

Stil Gebed en Onze Vader 

 

Muziek: Slotlied ”U zij de glorie” 

 

Zegen 

 

Orgelspel: Lied 416: 1, 4 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en hij zal met je zijn. 
 
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
Tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 


