
 

 

 

Elfde jaargang nr.26           Zondag Trinitatis – Drie-eenheid                 Zondag 22 mei 2016 
Liturgische kleur: wit 

Voorganger: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger  

Ouderling van dienst:  Arma van der Vliet    Diaken:  Gerard Veraar 

Koster:  Piet van de Bunt    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Ellen Swart 

Bloemengroet:  de bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de  

  Mw. N. van de Bunt-Plooy, Eikenlaan 51 app. 232  Loosdrecht. 

Jarigen:  Mw. N.J. IJperlaan, Jhr. Van Sypesteynlaan 43 Loosdrecht. Zij hoopt 

  21 mei 84 jaar te worden.  
  Mw. N. van de Bunt-Plooy, Eikenlaan 51 app. 232 Loosdrecht. Zij hoopt 

vandaag 22 mei 85 jaar te worden. 

Omzien naar elkaar:  Dhr. L. Hansma (Emtinckhof) verblijft in het Tergooi ziekenhuis Hilversum  
Agenda:  Na de dienst is er kindercatechese. 

  zondag 29 mei: 10.00 uur  Mw. Ds. M. van Leeuwen, Rhenen. 

Lied van de week:  Lied 707 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte       

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Psalm 8: 1 en 3       we gaan staan 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

Zingen:   Psalm 8: 6        we gaan zitten 

Gebed om ontferming met Lied 281: 1 

Zingen:  Lied 705: 1 en 4 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de Zondag 

Lezing:  1 Johannes 4:  7  –  14 
 
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die 

liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin 
is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem 
zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 

11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij 
elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is 
zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we 
doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de 
Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.  



 
 

We zingen:   Lied 23c: 1 en 5 
 
1. The Lord's my Shepherd, I'll not want; 
     He makes me down to lie 
     In pastures green: He leadeth me 
     The quiet waters by. 
 
5. Goodness and mercy all my life 
    Shall surely follow me, 
    And in God's house forevermore 
    My dwelling-place shall be. 

 

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 685  

 

Verkondiging 

We zingen:  Lied 612 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden met 368 g 

 

 

 stil gebed, gezamenlijk Onze Vader (369 d) 

 

Collecte:  1. Diaconie         2. Kerk 

 

We zingen als slotlied: Lied 1005       (staande) 

 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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