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VIERING ROND DE SCHRIFT          

      Zondag 12 juni 2022 

Kerk voor de eenheid in Christus, Son 

                Zondag Trinitatis 

 

Pianospel 
 

In stilte bereiden wij ons voor. 
 

Welkom 
 

Aanvangswoord 
 

Een week na Pinksteren vieren we Trinitatis, het feest van de Drie-

eenheid: God, die Vader, Zoon en Geest is. 

Waar vorige week de schijnwerpers gericht waren op Gods Geest, 

vieren we vandaag de totaliteit van onze God: 

Hij die als een vader, met moederlijke liefde voor ons zorgt, 

Hij die Jezus zond om aan die liefde een gezicht te geven, 

Hij die ons door zijn Geest laat delen in die liefde. 
 

Als teken van Zijn nabijheid brandt hier de Paaskaars, laten wij ons 

licht op tafel ontsteken aan dat Licht, als teken dat de Opgestane 

Heer in ons midden is. 
 

Aansteken van de tafelkaars 
 

Zingen Lb. 217 alle verzen  De dag gaat open voor het woord 

 

Bemoediging 

Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

Gebed van toenadering 
 

Gij die trouw zijt en die ons kent, 

Gij die weet wat er in ons leeft, 

wek ons tot leven, hier en nu. 

Gij die barmhartig zijt, keer U naar ons toe, 

laat ons uw wegen kennen. 
Doe ons weer in vrede leven. 

Gij die ons aanziet, en die onze diepte peilt, 

laat ons vandaag uw liefde zien 

en schenk ons uw heil, Amen 
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Zingen: Lb 304 alle verzen Zing van de Vader die in den beginne 
 

Gebed om ontferming 
Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de 

wereld, voor de nood van ieder eenzaam mensenkind en zijn Naam 

prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde, hij hoort de 

ellendigen en redt van de dood, laat ons bidden ………. 

 

Zingen: Lb 705 vers 1 en 4  Ere zij aan God, de Vader 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Eeuwige, Drie-enige God, hoe heerlijk is uw Naam! 

Gij, die in Jezus, onze broeder, 

Uw genade en trouw bekend hebt gemaakt, 

spreek uw Woord van bevrijding 
en vervul ons van uw heilige Geest. 

Doe ons ervaren wie Gij blijvend voor ons zijt: 

bron van kracht en waarlijk leven, 

deze dag en tot het einde van onze dagen, Amen 

 

Eerste lezing: Exodus 2: 23 - 3:6 
 

Zingen: Lb.527 vers 1, 3 en 5 Uit uw hemel zonder grenzen 
 

Evangelie lezing: Johannes 3: 1 - 16 
 

Zingen: Lb 335 (2 maal)  Hoor het woord 
 

Overweging 
 

Pianospel 

 
Zingen: 834 alle verzen   Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht  

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Toelichting op de inzamelingen 
 

Collectedoel: Stichting Ommekaar St.-Oedenrode 

Rekeningnummer: NL61 RABO 0198 2170 99 
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Dankgebed en voorbede 
 

Stilgebed afgesloten met 
  

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Slotlied:  Lb 675 beide verzen Geest van hierboven 

 

Zending en zegen 
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Lied 217 

 

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen 

God onze Vader. 

 
3. Door U geschapen om uit U te leven;  

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  

oorsprong en toekomst.  

 

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  

ons doen en laten zuiveren en dragen,  

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  

in onze wereld.  
 

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,  

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,  

zijn Geest geleide ons en onze aarde  

naar de voltooiing. 
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Lied 304 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 
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Lied 705 

 

4. Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U der heren Heer! 
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Lied 527  

 

 

3. Als een vuur zijt Gij verschenen, 

als een ster gaat Gij ons voor, 

in den vreemde wijst uw spoor, 

in de dood zijt Gij verdwenen. 

 

5. Als een woord zijt Gij gegeven, 

als een nacht van hoop en vrees, 

als een pijn die ons geneest, 

als een nieuw begin van leven. 
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Lied 335 

 

 

 

 

 

 

Lied 834 
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Componist Nürnberg 1676/1854, Dichter: Johann Friedrich Ruopp 

 

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

  een geest van licht, zo klaar als Gij; 
  dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

  en ga de weg die U behaagt. 

  

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

  dan kan ik veilig verder gaan, 

  tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

  van aangezicht tot aangezicht. 
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Lied 675 
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2 Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 


