
Zondag Trinitatis – 16 juni 2019 
Mmv. zanggroep 

Welkom en aansteken van de kaarsen  

Orgelspel: ‘Komm Gott Schöpfer, heiliger Geist’ – Johann Pachelbel (1653–1706) 
stilte 
 OPENING 
 

Zingen (staande): Lied 685 : 1z, 2a, 3a, 4z, 5a     
Groet v. Genade voor u en vrede van God, onze Vader 
     en van de Heer, Jezus Christus 
 g. AMEN 
Bemoediging en drempelgebed 
  v. Onze hulp is in de naam van de HEER  

 g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
                 v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g. EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.  

 v. ……………………………  door Jezus Christus, onze Heer 
g. AMEN   

Zingen:  antifoon 703z - Psalm 8 : 1, 3, 4 – antifoon-z     
                (we gaan zitten) 
Met de kinderen  Lied 290 Licht van Pasen  
 hierna kunnen de kinderen naar de kinderdienst 
 

Kyriegebed    
Loflied:  Lied 303 : 1z, 2 en 3 allen  
 

 De HEILIGE SCHRIFT 
Zondagsgebed    
Lezing Oude Testament:  Spreuken 8 : 22-31 
Psalm 29 – gesproken en gezongen:  vs 1-2, couplet 2, vs 5-9, couplet 6  
Lezing Nieuwe Testament: Johannes 2 : 23 – 3 : 16  
Acclamatie:  Lied 339a       
Preek     
Orgelspel 
Zingen: Lied 816  
 

 GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden  

Inzameling van de gaven  - orgel en klarinet: Menuet uit sonate in B minor – John
              Stanley 

      De kinderen komen terug uit de kinderdienst  



 De MAALTIJD van de HEER 
Nodiging 
Tafellied:  Lied 388 : 1z, 2z, refr. allen, 3a, 4z, refr. a, 5a 
 

De grote lofprijzing:  
 v. De Heer zij met U! 
 g. OOK MET U ZIJ DE HEER! 
 v. Verheft uw harten 
 g. WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 
 v. Laten wij danken de HEER onze God  
 g. HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN. 
  
 Ja, goed is het U te danken,  
 eeuwige, levende God,  
 In uw Wijsheid hebt U de wereld geschapen  
 en leert U ons onderscheiden  
 wat licht en duister is;  
 U bemoedigt ons onderweg   
 met vele tekenen van leven,  
 en beloften van een nieuwe aarde.  
 Daarom, met engelen en heiligen,  
 met al wat leeft in hemel en op aarde  
 zingen wij de lofzang toe (lied 404e ): 
   

 Heilig, heilig, heilig, zullen wij U zingen 
 Heilig, heilig, heilig, moeten wij U noemen, 
 Met heel de schepping mee, uw grote daden roemen! 
 Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna! 
 Zegen van Godswege, Hij die komt gezegend met de naam van Hem! 
 Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna! 
 

 Ja, gezegend zijt Gij, Koning der wereld  
 en gezegend is Hij die komt in uw naam.    
 Wij danken U voor Jezus, uw Zoon,  
 In uw grote liefde hebt U Hem gegeven  
 om ons te redden uit het slavenbestaan  
 van zonde en dood;  Hij 
 die heel de weg van uw liefde is gegaan, 
   

Instellingswoorden 
die in de nacht dat Hij werd verraden  
het brood genomen heeft,  



de dankzegging uitgesproken  
en aan zijn discipelen gegeven en gezegd:  

  Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u,  
  doet dit tot mijn gedachtenis. 
 

 Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker,  
 -dankte God-, en deelde hem rond met de woorden:  
  Drinkt allen hieruit;  
  deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,  
  dat voor u en allen vergoten wordt  
  tot vergeving van zonden.  
  Zo dikwijls je die drinkt,  
  doe dat tot mijn gedachtenis.  
 g. Zijn dood gedenken wij,  
 zijn opstanding belijden wij,  
 zijn toekomst verwachten wij. Kom Heer Jezus! 
   

 Kom dan, Geest van God,  Geest die heel maakt,  
 dat uw adem ons met levenskracht vervult,   
 en uw vuur ons doet ontbranden in liefde.  
 Maak ons tot één lichaam in Christus,  

zodat al wat wij doen van leven is doortrokken  
 en wij uw gulle gaven delen  
 met heel de wereld.  
 Dan wordt uw naam geheiligd op aarde,  
 en zal komen uw koninkrijk van vrede en recht,  
 waarom we bidden met de woorden  
 die Jezus ons geleerd heeft:   
 g. Onze Vader…………….. 
 

Agnus Dei - 408e  
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld, geef uw ontferming 
(2x) 
Lam van God dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld, geef ons uw vrede! 
 

Vredegroet: v. De vrede van de HEER zij altijd met u! 
 g. EN OOK MET U! 
 v. Wenst ook elkaar vrede……… 
 

Uitdelingswoorden en communie 
tijdens het delen van brood en wijn klinkt muziek uit Sonate in F major - 
                Georg Philipp Telemann  



Dankgebed  
 ZENDING en ZEGEN 
 

              de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas  
Slotlied:      Lied 305 
Zending en Zegen:  g. AMEN 
      

Orgelspel: ‘Komm Gott Schöpfer, heiliger Geist’ – Johann S. Bach (1685-1750)  
 
 
 

Toelichting 685 ‘Geest van God, zo vol van liefde’ 
Geest van God, zo vol van liefde is een vertaling van het Engelse lied Loving Spirit, 
loving Spirit. De tekst is van de Nieuw-Zeelandse lieddichter Shirley Erena Murray 
(1931). Haar liederen zijn niet alleen in Nieuw-Zeeland populair, over de gehele 
wereld zijn ze in liedbundels opgenomen. Ook de tekst van het nieuwe 
avondmaalslied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ is van haar hand. De 
vertaling van Loving Spirit is gemaakt door Sylvia Kolthof (1968). De melodie is de 
tune Restoration, afkomstig uit New Haven, Connecticut 1835. 
Opvallend in het lied is de intimiteit waarmee over de Geest gesproken wordt. In de 
tweede strofe wordt de Geest voorgesteld als moeder. In de derde strofe als vader. 
In de vierde strofe als vriend en minnaar. Dit lied over de Geest van de drieënige God 
zingen we als lied van de maand vanaf zondag Trinitatis.  
 


