12 juni 2022
Zondag Trinitatis
orde van dienst

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
- we gaan staan Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Kindermoment, hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
We zingen als aanvangslied Psalm 62: 1 en 5
‘Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer’
- we gaan zitten –
Kyriëgebed
Gezegend bent u, Vader van alle mensen.
Wij bidden u voor de kinderen van deze wereld:
Dat zij een thuis vinden bij hun families,
dat zij veilig mogen spelen
en ons voor kunnen gaan
in vertrouwen op de toekomst, zo bidden we samen:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Gezegend bent u, Jezus, Zoon van God
en spiegelbeeld van onze bestemming,
wij bidden u voor mensen die een voorbeeldfunctie hebben in onze
wereld: Dat zij uw licht verspreiden
en uw liefde voorleven, zo bidden we samen:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
2

Gezegend bent u, Geest van vuur en water,
wij bidden voor mensen die muurvast zitten
in een plat en levenloos bestaan:
Dat uw wind hun leven zal doorwaaien
en ook zij tot leven komen, zo bidden we samen:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor onszelf bidden wij,
zuchtend totdat u in ons aan het licht komt
en wij leven uit uw eeuwige vreugde:
Vorm ons van binnen en van buiten,
zo bidden we samen:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Zo blijven wij reikhalzend uitzien naar onze geboorte,
u lovend totdat Hij komt.
Zo bidden wij U:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
We zingen als glorialied Psalm 150 ‘Loof God, loof Hem overal’
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing Numeri 21 : 4 - 9
We zingen lied 346 : 1 – 4 ‘Roept God een mens tot leven’
Schriftlezing Johannes 3 : 1 - 21
We zingen lied 346 : 5 - 10
Verkondiging
We zingen lied 970 ‘Vlammen zijn er vele’
Gebeden
dank- en voorbeden
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst –
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VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Mededelingen en collecte-aankondiging
Nodiging
Tafelgebed (Dienstboek II, p. 199 vv)
Wij zegenen U, Vader,
vanwege de heilige wijnstok David, uw knecht,
waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienaar.
Wij zegenen U, Vader, vanwege het leven en de kennis,
waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienaar.
Zoals dit brood, dat wij breken,
verstrooid was over de bergen
en werd samengebracht, en één is geworden,
breng zo uw gemeente bijeen in uw rijk,
van de einden der aarde.
Want U is de heerlijkheid en de kracht door Jezus Messias,
in alle eeuwen der eeuwen!
Wij zegenen U, Vader, om uw heilige Naam,
waarvoor Gij woning hebt gemaakt in onze harten;
om de kennis, het geloof en de onsterfelijkheid,
waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienaar.
U zij de heerlijkheid in alle eeuwen!
U, Heerser van alle dingen,
alles hebt Gij gemaakt terwille van uw Naam.
Spijs en drank hebt Gij gegeven aan de mensenkinderen,
zodat zij ópleven en U danken;
maar ons hebt Gij gegeven spijs en drank naar de mate van uw Geest,
tot eeuwig leven door Jezus, uw dienaar.
Vóór alles zeggen wij U dank, want groot zijt Gij in vermogen.
U zij de heerlijkheid in alle eeuwen!
Wees, HEER, uw gemeente indachtig,
onttrek haar aan het kwaad,
voleindig haar in liefde.
Breng wie Gij geheiligd hebt bijeen van de einden der aarde
in uw Rijk dat Gij bereid hebt.
Want U is de kracht en de heerlijkheid in alle eeuwen der eeuwen.
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Laat komen uw genade, laat het duistere van deze wereld voorbij gaan.
Hosanna de God van David! Maranatha!
Amen.
Lofprijzing lied 405: 1 ‘Heilig, heilig, heilig’
Onze Vader
Gemeenschap van brood en wijn
Tijdens het delen van brood en wijn klinkt: Lied 568 ‘Ubi caritas’
2x Latijn en 2x Nederlands:
Ubi caritas et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.
Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God met ons.
Dankgebed
Dat wij uw Woord vernomen hebben, God,
dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar,
laat dat voor ons een teken zijn
dat U dicht bij ons bent,
dat wij uw mensen zijn,
door U gevoed, door U bemind.
Verlaat ons nooit, wij bidden U,
wees als het daglicht om ons heen,
wees onze vaste grond,
en meer dan dat:
onze toekomst, onze Vader.
Amen.
- Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
opgehaald worden. We zingen als slotlied gezang 451 : 1 en 2 (Liedboek voor de kerken)
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2 Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!
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Wegzending en Zegen
Amen

Je bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of glaasje
limonade en een ontmoeting met elkaar in het koor van de kerk.

Aan deze dienst werkten mee:
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