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Zondag 7 juni 2020 
Trinitatis 

 
Live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en de 
facebooksite van Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 
En op een later tijdstip via het YouTubekanaal. 

 

 

 

 
 
 
Orgelspel 
 
Groet 
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 wiens trouw eeuwig duurt 
allen en die het werk van zijn hand niet loslaat. 
 
Openingslied: ‘Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam’: 
lied 8a (t. Karel Deurloo, m. Thomas Tallis 1621) 
 
1. Heer, onze Heer, hoe heerljk is  
uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit.  
 
2. Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 
 
3. Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 
 
4. Geen sterrenhemel houdt hem klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna goddelijk groot. 
 
5. Al wat op aarde is laat Gij 
zich buigen voor zijn heerschappij. 
De dieren komen in een stoet 
hem hoog en breed al tegemoet. 
 
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 

want op de aarde is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 
 
Evangelielezing: Matteüs 28,16-20 
 
16. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die 
Jezus hun had genoemd, 17. en toen ze hem zagen 
bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18. Jezus 
kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde. 19. Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20. en hun 
te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie 
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
Lied: ‘Jezus, ga ons voor’: lied 835, 1, 3 en 4 (t. N.L. von 
Zinzendorf, vert. Ad den Besten, m. Adam Drese) 
 
1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
3. Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Door God bijeen vergaderd’: lied 968, 2 en 5 (t. S. J. 
Stone, vert. Willem Barnard, m. S.S. Wesley) 
 
1. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk u lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
 

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 



2 

 

5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Gebeden en ‘Onze Vader’; de gebeden worden telkens 
besloten met (t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Kom, adem ons open, 
Kom, adem ons open, 
Adem ons open. 
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op 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 de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Wie door de Geest is aangeraakt’  
(t. Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen; uit 
‘Aanwezig, oratorium voor Pinksteren’)  
 
Wie door de Geest is aangeraakt 
begint opnieuw te leven en geeft dit door, 
een lopend vuur, een lichtend spoor 
trekt door de wereld, 
zet de mens in vuur en vlam,  
verenigt tot gemeenschap. 
Een lange optocht door de tijd 
op weg en werkend aan een rijk 
Van volmaakte vreugde. 
 
Muziek 
 


