
 
Zondag 30 mei 2021 

 Trinitatis  

 
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 kom tot ons als een glimp van de zon. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Zonne en maan’: lied 303 
 

1. Zonne en maan, 
water en wind, 
de bloem en het kind 
schiep onze God. 
Hemel en aard’ 
heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
 
2. Jezus, Gods Zoon, 
leefde en stierf 
voor allen, voor ons. 
Hij leeft vandaag 
hier onder ons, 
hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
 
3. Geest die ons troost, 
levend nabij, 
genezing en vuur. 
Adem van God, 
kracht onderweg 
dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
  
 allen gaan zitten 
 

Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
 
Eeuwige, erbarm U over ons, 
Kyrie e-leison 
 de heilige Schrift 
 
Evangelielezing: Johannes 3: 1-16 
 
Lied: ‘Al wat een mens te kennen zoekt’: lied 848  
 

1. Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 
het ligt verhuld in uw geheim 
dat eind is en begin. 
 
2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 
4. Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘De Geest des Heren heeft’: lied 686: 1 en 2  
 
1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 



gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘trek door ons heen, een stroom van genade, nu 
en altijd’ (uit Woestijnlied; t. Kris Gelaude, m. Arnout 
Malfliet) 
 
Trek door ons heen, 
een stroom van genade. 
Nu en altijd. 
 
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. 

 
     allen gaan staan 

 
1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

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. 
 
Zegen 
 
Amen 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
De mensen die in de kuil zitten, kunnen nu de kerkzaal 
via de hoofdingang verlaten. De mensen op de 
verhoging kunnen via de nooduitgang aan de 
zuidoostzijde vertrekken. 

 
 
 

Voorganger: ds. Marrit Bassa, Voorst 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Wouda Bakker 
Koster: André Lekkerkerker 
Coördinator: Ineke Aukema 
Zangers: Els Koudijs, Jantine Alfrink, Ankie van Hoeijen  
en Simon Drost 
Beeld: Harmen Lanser 
Geluid: Fokke van der Veer 
 
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie (vakantietassen 
voor kinderen in Hoevelaken) en de Eredienst. 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de 
rugtasactie van de stichting Gave. 
 
Meer informatie over collectes en kaarten vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
 
 

 


