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Zondag Trinitatis
orde van dienst

‘Leven door de Geest’
In deze dienst zal Alexander Jacob Immanuel Tanja worden
gedoopt.

Inleidend Orgelspel ‘Kom laat ons deze dag met heilig vuur
bezingen’ J.S. Bach (Lied 672)
Als het klokje luidt, worden we stil.
Welkom
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen.
Groet
Genade voor jou en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest
Amen
Introïtusantifoon voor Trinitatis (Lied 703)
Aanvangspsalm 91a: 1 en 2 ‘Wie in de schaduw Gods mag
wonen’
Herhaling antifoon
-we gaan zittenGebed om ontferming, afgesloten met Lied 356: 1, 6 en 7
‘O God die uit het water’
Loflied ‘Come, join the dance of Trinity’
(voor Nederlandse vertaling zie Lied 706)
Come, join the dance of Trinity,
before all worlds began—
the interweaving of the Three,
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the Father, Spirit, Son.
The universe of space and time
did not arise by chance,
but as the Three, in hope and love,
made room within their dance.
Come, see the face of Trinity,
newborn in Bethlehem;
then bloodied by a crown of thorns
outside Jerusalem.
The dance of Trinity is meant
for human flesh and bone;
when fear confines the dance in death,
God rolls away the stone.
Come, speak aloud of Trinity,
as wind and tongues of flame
set people free at Pentecost
to tell the Savior’s name.
We know the yoke of sin and death,
our necks have worn it smooth;
go tell the world of weight and woe
that we are free to move!
Within the dance of Trinity,
before all worlds begun,
we sing the praises of the Three,
the Father, Spirit, Son.
Let voices rise and interweave,
by love and hope set free,
to shape in song this joy, this life;
the dance of Trinity.
Moment met de kinderen, hierna gaan ze naar de
kindernevendienst.
Schriftlezing Galaten 5:13-26
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die
vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar
in liefde,
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want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als
uzelf.’ Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet
door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden door de
Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit
onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is
in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet
doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt,
bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen
wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,
afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede,
gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en
nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u
al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel
hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is
liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets
tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur
met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de
Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de
Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars
zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
Acclamatie: Lied 333
Verkondiging
Moment van verstilling ‘Laudate Dominum’ (Psalm 117) Mozart
De kinderen komen terug en gaan bij hun ouders zitten.
Alexander wordt de kerk in gebracht door Syco van de Laar,
een jeugdvriend van Paul.
Presentatie en inleidende woorden bij de doop
Lied 347 ‘Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen’
Doopvragen en Doopgebed
Bediening van de Doop

4

-we gaan staanVerwelkoming
Gemeente, wilt u Alexander helpen groeien in het geloof en wilt u
hem helpen om Christus na te volgen?
Ja, dat willen wij.
Welkom kind van God,
Welkom in de kerk van Christus,
Wereldwijd en in ons midden.
-we gaan zittenOverhandiging doopkaars door ouderling van dienst
Mededelingen en Collecte aankondiging
Dankgebed en Voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk
gesproken
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen.
-we gaan staanSlotlied Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God
Zending en Zegen
Amen
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Uitleidend orgelspel: ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ (Lied 634)

Na deze dienst is er buiten tussen de Kerk en de Koningshof
gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Let daarbij zelf op het
houden van voldoende afstand.

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger
Jon de Gier, ouderling
Peter Ouwens, diaken
Conny Sonneveld, lector
Dik Boelee, muziek
Ellen Abbringh en Pieter Jan van der Vliet, solisten
Arie van Dijk, kindernevendienst
Eduard van Loenen en Wilma van Weelden, regie kerkTV
Kees Kraan, koster
Afbeelding voorzijde: Child with dove – Pablo Picasso, 1901
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