
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 28                                           Trinitatis                                         Zondag 31 mei 2015 
Liturgische kleur: wit 

Voorganger: Ds. A. de Boer - Utrecht 

Ouderling van dienst: Rita Zeldenrijk    Diaken van dienst:  Wil Veraar  

Koster: Piet van de Bunt    Organist:    Jan de Vries 

Lector: Margriet van de Water 

Kindernevendienst: Esther Saalmink    Oppasdienst:    Eva Zeldenrijk 
  
Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
 Mevrouw N. van de Bunt-Plooij, Eikenlaan 51 flat 232 – 1231 BG 

Agenda: Zondag 7 juni 10.00 uur  Ds. Hillegonda Ploeger 

Er is op deze zondag (7 juni) geen kindercatechese, een nieuwe datum volgt nog.  

De kinderen krijgen in ieder geval een persoonlijke uitnodiging. 

 

Lied van de week: lied 706 - Dans mee met Vader, Zoon en Geest 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                         Moment van stilte                        we gaan staan 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING            

Zingen:          Lied 280: 1, 2, 3 en 4

Bemoediging en groet 

Zingen    Lied 280: 5, 6 en 7        we gaan zitten 

 

Inleiding op de viering: ‘Vandaag vieren wij het feest van Vader Zoon en Geest,  zondag Trinitatis 

(Drieëenheid).  In de overdenking zal de Naam van God centraal staan en de beslissende betekenis van 

de Naam:  met Wie (Hfdletter) hebben wij eigenlijk te maken?! ‘. 
 

Kyrië  

Glorialied    Lied 304   

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting van de Heilige Geest   

Gesprek met de kinderen en kinderlied 

We zingen: Ga je mee?  

Refrein: Ga je mee? Zeg niet: nee,   

maar sta op en doe  mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 1. Welke weg wil je gaan?   

   En waar wil je naar toe? 

 Blijf niet zitten, waar je zit,  

 ook al voel je je moe. 

 Refrein  

                kinderen mogen naar de kindernevendienst 



 

Lezing: Eerste Testament Exodus 3: 1-6 
31 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de 
Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo 

kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem 
in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en 

toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht 
hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag 

dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ 
antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, 
want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God 

van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij 
durfde niet naar God te kijken.

 

We zingen:   Lied 323: 1 

 

Lezing: Johannes 3: 1-8 
31 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam 

in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God 
gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u 

verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan 
het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg 

Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren 
worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van 
God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is 

menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat 
jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort 

zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met 
iedereen die uit de Geest geboren is.’     L: Zo spreekt de Heer G: Wij danken God 

We zingen: Lied 323: 2 en 3  

Overweging 

We zingen: Lied 333 (tweemaal) 

  

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader     kinderen komen terug 

 

Collecten:    1. Diaconie  2. Kerk  

 

Slotlied:    Lied 416              we gaan staan 

 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen  
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