
5e van de zomer 
 

Welkom en aansteken van de kaarsen 
Orgelspel: … 
Stilte 
 

INTREDE 
Openingslied:    Lied 314 : 1.3 
Groet: v. Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

a. AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

v. Onze hulp is in de naam van de HEER  
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a. EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
v. (drempelgebed) … door Jezus Christus onze Heer. 
a. AMEN. 

Psalm van de zondag:  Psalm 92 : 1.2 
 de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
Gebed om ontferming 
Glorialied:   Psalm 68 : 7 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
Gebed van de zondag 
Lezing Oude Testament: 1 Samuel 1 : 1-20 
Zingen:   Psalm 15 
Lezing van het Evangelie: Lucas 10 : 38-42 
Zingen:   Lied 313 : 1.5 
Preek 
Orgelspel 
Zingen:   Lied 685 (Lied van de maand – zie toelichting) 
 

GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Inzameling   de kinderen komen terug 
Slotlied:   Lied 868 : 2.5 
 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel  



Toelichting Lied 685 ‘Geest van God, zo vol van liefde’ 
Geest van God, zo vol van liefde is een vertaling van het Engelse lied Lo-
ving 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 opgeno-
men. 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 Resto-
ration, 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.  
 


