
 

DIENST VAN SCHRIFT en TAFEL 
 

ZONDAG van de DRIE-EENHEID 
 
 

 
 
 

 
voorganger: ds Kees Streefkerk 

liturg: Marjolein Attasio 
organist: Marcus van Driel 

zanggroep: 
Nienke Vermeij, Tineke van der Leer, Jaap Bakker, Klaas van der Knijff 
  



Welkom 
Aansteken van de kaarsen 
Orgelspel: ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr‘ – Georg Philipp Telemann 
Stilte 
 

INTREDE 
 
Aanvangslied (staande): Lied 217 : 1.2.5 
Groet: vg: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  
 allen: Amen.  
Bemoediging en drempelgebed 
 vg: Onze hulp is de naam van de HEER  
 allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
  (drempelgebed) 
  …. door Jezus Christus, onze Heer.  
 allen: Amen. 
Psalm van de zondag: antifoon 703 – Psalm 8 : 1.6 – antifoon 703 
allen gaan zitten 
 
Kindermoment 
 
Gebed om ontferming 
Gloria:   Lied 705 : 1.4 

 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Zondagsgebed 
Lezing Oude Testament: Deuteronomium 6 : 17-25 
Lezing Evangelie:  Johannes 3 : 1-16 
Zanggroep:  acclamatie 339a 
Preek 
Orgelspel 
Zanggroep:  Lied 925 

 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte) 
Aandacht voor de collectedoelen 
Zanggroep:  Lied 385 : 1.4 
 

MAALTIJD van de HEER 
 
Nodiging 
 



Opening liturg: De harten omhoog naar God! 
allen: Als bloemen naar de zon! 
liturg: Dank de HEER, onze God! 
allen: Wij willen God danken! 

 
TAFELGEBED 
 
liturg: U danken wij, God onze HEER, 

God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
die alles goed maakt 
en alles vasthoudt: 
heilig is uw Naam! 

allen: Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
Zanggroep: Loof de HEER, want God is goed, 

die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt - 
liefde die de dood verjaagt. 
 
Dank de HEER, die alles schiep 
en ons hier bij name riep. 
Heilige, groot is uw macht, 
maak ons vrij, toon ons uw kracht! 

 
vg: In Jezus zien we wie U bent: 

mens onder de mensen, 
bewogen om hun lot. 
Zo nam Jezus brood en beker, 
dankte U en deelde uit. 
Telkens als we samenkomen rond de tafel, 
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 

allen: Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
Zanggroep: Loof de HEER, want God is goed; 

zie wat Jezus voor ons doet: 
brood is Hij voor mij, en wijn; 
ik mag gast aan tafel zijn. 

 
liturg: Uw Geest is gekomen. 

kracht om alles nieuw te maken: 
brood en beker die naar U wijzen, 
mensen die op U lijken. 
Geroepen om met U mee te gaan, 
vormen we een kring van klein en groot, 
één wereldwijde gemeente. 

allen: Kom tot ons, hier in ons midden. 



Zanggroep: Loof de HEER, want God is goed, 
die ons weer herleven doet. 
Toekomst heeft ons aangeraakt, 
vrede voor wie vrede maakt! 
 
Dank de HEER, kom in de kring, 
leef van de verwondering, 
dat ook jij erbij mag zijn, 
bij het brood en bij de wijn. 

 
vg.: Laten wij bidden tot God, onze Vader, 
 met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 
allen: Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede 
op de aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Vredegroet vg.: De vrede van de Heer zal altijd met u zijn. 
  allen: En met uw geest. 
  vg.: Wij wensen elkaar de vrede van Christus. 
 
Uitdelingswoorden 
   
Uitdeling van brood en wijn/druivensap 
Orgelspel: ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr‘ (BWV 663) – Johann Sebastian Bach 
 
Dankgebed 
 
Slotlied:  Lied 704 : 1.3 
 

ZENDING en ZEGEN 
 
Orgelspel: ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ – Georg Böhm 
 

 
beeld voorkant: De heilige Drie-eenheid, Andrej Roebljov (1360-1425) – 

Tretyakov Museum, Moskou 


