
Liturgie zondag 28 september 2014 
Morgendienst 
 
Psalm 100 vers 1, 2 en 4         NB 
Psalm 146 vers 1          OB 
Schriftberijming 1:  vers 1 en 2   
Schriftlezing Numeri 21 vers 4-9        HSV 
Schriftlezing Johannes 3 vers 14-21      HSV 
Psalm 25 vers 4 en 5         NB 
Gezang 451 vers 2 en 3         LvdK 
Psalm 18 vers 1 en 9         NB 
Gezang 449 vers 1, 3, 4 en 5        LvdK 
Psalm 116 vers 1 en 11         OB 
 
 
Numeri 21 vers 4-9 
Herziene Statenvertaling 
 
4 Toen trokken zij van de berg Hor in de richting 
van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het 
land van Edom heen trekken, maar onderweg 
kon de ziel van het volk het niet langer 
verdragen. 
5 Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom 
hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te 
sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, 
ook geen water, en  onze ziel heeft een afkeer 
van dit waardeloze brood. 
6 Toen zond  de HEERE gifslangen onder het volk; 
die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. 
7 En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: 
Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen 
de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de 

HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. 
Toen bad Mozes voor het volk. 
8 En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een 
gifslang en zet hem op een staak. Het zal 
gebeuren  dat ieder die gebeten is, in leven zal 
blijven, als hij daarnaar kijkt. 
9   Toen maakte Mozes een koperen slang en 
zette hem op de staak. En het gebeurde als de 
slang iemand beet dat hij naar de koperen slang 
keek en in leven bleef. 
 
 
Johannes 3 vers 14-21  
Herziene Statenvertaling 
14   En zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft,  zo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden, 
15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat,  maar eeuwig leven heeft. 
16   Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat 
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft. 
17   Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, 
maar opdat de wereld door Hem behouden zou 
worden. 
18   Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, 
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat 
hij niet geloofd heeft in de Naam van de 
eniggeboren Zoon van God. 
19 En  dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is, en de mensen hebben de 

duisternis liefgehad, meer dan het licht, want 
hun werken waren slecht. 
20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en 
komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet 
ontmaskerd worden. 
21   Maar wie de waarheid doet, komt tot het 
licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat 
zij in God gedaan zijn. 


