
 
Zondag 27 mei 2018 

  Trinitatis 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 
 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘De Geest des Heren heeft’: lied 686  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: (lied 
301a; m. orthodox; Na de eerste bede Kyrie eleison, na de 
tweede Christe eleison, na de derde Kyrie eleison) 
 
Gloria: ‘Alle eer en alle glorie’: lied 305  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Ruth 2 
 
Lied: ‘Een schoot van ontferming’: lied  158b (2x)   
 
Evangelielezing: Johannes 3, 1-16 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’: lied 339a  
 
Overweging 

 
Muziek 
 
Lied: ‘De Heer heeft mij gezien’ (t. Huub Oosterhuis, m. 
Bernard Huijbers; Gezang 487, 1.3; LvdK 1973) 
 
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt - 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
allen  

 
(t. en m. Chris Fictoor; Zangen van zoeken en zien 275) 
 
allen Onze Vader, …. 
      Allen gaan staan  

 
Slotlied: ‘Lied om mee te gaan’: GvL 655  
(Gonny Luijpers, m. Herma Bulder; Gezangen voor liturgie 
655) 
 
2. Laten we gaan. Geloof in de zegen 
die onze God steeds toegezegd heeft, 
in niemandsland soms worst'lend verkregen, 
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft. 
Neem van hier mee het vaste idee – 
licht blijft de kern, vaak tastend beleefd. 
 
3. Neem bij het gaan de mantel van vrede 
die we behoedzaam om mogen slaan, 
waarin de Naam vol kleur is geweven. 
Vage beschutting in mensenbestaan. 
In de woestijn, vruchten en wijn:  
vrede en zegen! Laten we gaan.   
  
 Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons  
midden. 
 
Zegen 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 



 
allen (431b) 

 
 

Zondagsbrief 27 mei  2018 
 
Voorganger: ds Marian van Giezen, Houten 
Organist:  Dinie Jager 
Ouderlingen: Nel van Rietschoten en Diana Kneppers-
Doornekamp 
Diaken: Lien Vogel 
Zondagskind: Anne Doornekamp 
Lector: Pim van Tent 
Koster: Hans van den Berg 
Welkom: Willemien Schuurman Hess 
Geluid: Jan Vogel 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Oppas: Ilse Heining en Ina van Os 
Koffiedienst: Jannie van de Veen en Annie Schuurman 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken, de tweede voor Vorming & Toerusting. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 

 
Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een 
initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij 
biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig 
heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun 
wordt enorm gewaardeerd. 
 
10 juni: Free vertelt en zingt ‘Dichtbij’ 
Op zondag 10 juni om 15.00 uur vertelt en zingt Free het 
verhaal van Tobit.  Aan de hand van gospel, pop en het 
Nederlandse lied vertelt Free van bijzondere mensen, 
bijzondere verhalen en bijzonder dichtbij. Na afloop 
heffen we met elkaar het glas op het begin van de zomer. 
Van harte welkom!! Toegang is gratis; een vrijwillige 
donatie wordt op prijs gesteld. 
 
17 juni: Brunchdienst  ‘Gebruik je talenten!’ 
Op 17 juni wordt er een brunchdienst georganiseerd, 
waar gezamenlijk het avondmaal gevierd wordt en wel op 
een heel bijzondere manier. Er zullen ook zakjes met 
euro’s worden uitgedeeld. De bedoeling is deze euro’s te 
vermeerderen met behulp van talenten die jou zijn 
gegeven. (zie het verhaal in Matteüs 25 over de talenten). 
De opbrengst wordt in de dienst van 8 juli meegegeven 

aan de jongeren die naar Oeganda vertrekken. Voor meer 
informatie verwijzen we naar het artikel in  de Rondom 
van mei.  

 
 

Benefietshow 24 juni  - Queen of Peace Highschool 
Uganda  
Kom en geniet van een gezellige middag met 
uiteenlopende optredens: muziek, circus en meer! 
Optredens van o.a. Free, Aart de Gier, Tanya van 
Dasselaar, Circus Amersfoort, Uganda team. Voor uw 
financiële bijdrage is er een collecte.  
 
Kaart 
De kaart is vandaag voor Lies Traa. Lies is  actief zanger in 
het Pauluskoor, lid van de locatieraad en nauw betrokken 
bij de oecumene. Door een val heeft zij een 
hersenschudding opgelopen en een gekneusde 
nekwervel.  Vanuit de Eshof wensen we haar een spoedig 
herstel toe. 
  
Bloemen 
Er is nog geen bestemming voor de bloemen. Suggesties 
zijn welkom bij  Lies Lekkerkerker.  
 
Agenda 
Maandag 28 mei, 13.30 uur: Pastorale Raad, Ridderspoor 12 
Maandag 28 mei, 20:00 uur: Wijkteam 3, Spechtlaan 5 

 
 


