Liederen en lezingen zondag 27 mei 2018
Lied 421 ELB
Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in:
God houdt van jou.
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin:
God houdt van jou.
Hij kent je als je blij bent,
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent,
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent,
Het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou,
Hij is vol liefde.
God houdt van jou.
1e lezing Romeinen 8:12-17
12

Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze
eigen wil. 13Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil
doodt door de Geest, zult u leven. 14Allen die door de Geest van God worden
geleid, zijn kinderen van God. 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw
als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te
zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf
verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17En nu we zijn kinderen zijn,
zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij
erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in
Gods luister.
2e lezing Johannes 3:1-16
Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus.2Hij
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. 8De 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? 11Waarachtig, 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 omhooggeheven 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.

Lied 213 ELB :1-4

2
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3
Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

4
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Lied bij het Avondmaal: Prijs de Heer mijn ziel (Psalm 103)

