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Hoor mij  (Antoine Oomen, nieuw) 
 
Drempeltekst 
U hoort de roep van alle mensen. .. niet met de voorkeur voor de een of de ander, als 
zou U verschil maken .. de armste en meest verlatene, de eenzaamste mens, in de 
woestijn of in het gewriemel van de massa: dat is degene naar wie U luistert .. U kent 
hem, U hebt hem niet vergeten, U herinnert zich zijn naam. U weet waar hij verborgen 
zit in de leegte of genegeerd wordt in de massa. Zelfs als hij in de diepste duisternis van 
de angst met verschrikkelijke gedachten moet vechten, door mensen verlaten en bijna 
afgesneden van de taal die mensen spreken onder elkaar: toch vergeet U hem niet ..” 
uit: S. Kierkegaard, Gebeden 

 
Hoor mij 
 
Woord ten geleide 
 
Kinderkring 
 
Geen koning onze god – psalm 93 vrij (Antoine Oomen, nieuw) 
 
Fragmenten uit het Evangelie van Johannes 
Er was een mens uit de Farizeeën, 
Nikodemus was zijn naam, een leider van de Joden. 
Hij kwam bij Jezus in de nacht en sprak tot hem: 
Rabbi, wij weten dat jij van Godswege als leraar bent gekomen 
want niemand kan deze tekenen doen die jij doet, 
als God niet met hem is. 
Jezus antwoordde hem en sprak: 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg jou: 
als iemand niet opnieuw geboren wordt, 
kan hij het koninkrijk van God niet zien. 
Nikodemus sprak tot hem: 
Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? 



Hij kan toch niet voor de tweede keer ingaan in de schoot van zijn moeder 
en geboren worden? 
Jezus antwoordde: 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg jou: 
tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, 
kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. 
Wat geboren is uit vlees, is vlees 
en wat geboren is uit geestkracht, is geestkracht. 
Verbaas je niet over wat ik zei tot jou: 
je moet opnieuw geboren worden. 
De wind waait waar hij wil, 
je hoort zijn stem, 
maar je weet niet vanwaar hij komt en waarheen hij gaat - 
zo is het met ieder die uit de geest geboren is. 
Nikodemus antwoordde hem en sprak: 
Hoe kan dat geschieden? 
Jezus kwam in een stad van Samaria, Sichar genaamd, 
dicht bij het stuk land dat Jakob gaf aan Jozef, zijn zoon. 
Daar was de put van Jakob. 
Johannes 3:1-9; 4:5-6 

 
Dat wij niet slapen (Verzameld Liedboek 555) 
 
Toespraak door André Roes 
 
Kleinst denkbare bron (VL579) 
 
Intermezzo en collecte 
 

Viering van Eucharistie 
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie. 
Laat ons bidden. 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord, 
die ons kent van gezicht, 
niet vergeet onze namen: 
kom over ons met uw geest.  
 
 
 



Het lied van de mensenzoon (VL457) 
 
Moge het delen  
van dit brood en deze beker 
ons hart versterken: 
dat wij vol hoop  
meewerken aan een nieuwe wereld 
waar brood en recht en waardigheid  
en liefde is,  
voor al wat leeft. 
 

Brood en wijn 
 

Mededelingen 
 

Om water (Tom Löwenthal, nieuw) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader in het verborgene (VL248) 
 
Zegen 
 
 
 
Dan nog (VL190/L168) 
 
 


