
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 27                            Trinitatis (Drie-eenheid)                               zondag 11 juni 2017 

liturgische kleur: wit 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:     Thea van de Bunt    Diaken:  Wout Visscher 

Koster:  Henk van Doornik    Organist:  Jan de Vries 

Lector:  Jan Piet Ouwens 

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

  De heer en mevrouw De Waard-Lentink, Tjalk 25 

Meeleven:       Mevrouw  L. Greif-Mantel verblijft sinds vorige week in Theodotion te Laren 

Agenda:   Zondag 18 juni 10.00 uur - ds. Hillegonda Ploeger  

   

Lied van de week:  Kerk in Actie lied - Wij delen geloof 

1.  Wij delen geloof, wij delen de hoop, 

 die wij ontvangen van God. 

 Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 

 en niemand kwam iets tekort. 

 Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,  

 totdat het een overvloed wordt. 

2.  Wij delen met jou en met iedereen 

 de hoop en liefde van God 

 Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 

 en niemand kwam iets tekort. 

 Zo mogen wij delen met handen en hart 

 totdat het een overvloed wordt.   

3.  Wij delen ver weg, we delen dichtbij. 

 Eén kerk, één wereld, één God. 

 Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 

 en niemand kwam iets tekort 

 Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag 

 als delen een deel van ons wordt. 

 

 

 

 

 

Orde van dienst; Viering Maaltijd van de Heer (zittend) 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Psalm 150: 1         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:    Psalm 150: 2          we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen: 367 d 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Loflied:        Lied 304 

 



 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

1e Lezing:  2 Korinthiërs 13: 11-13 
11Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, 
wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u 

zijn. 12Groet elkaar met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn laten u groeten. 
13De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige 

Geest zij met u allen.  

Zingen:    Lied 305 

2e Lezing: Mattheüs 28: 16-20 

Uitzending van de leerlingen 

16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd,17en toen ze 
hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: 
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.19Ga 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, 20en 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.’ 

 L.: Zo spreekt de Heer G.: Wij danken God

 

Zingen:    Lied 705: 1 en 3 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 340b (staande)  

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed 

Collecten:    1. Kerk in Actie (Werelddiaconaat)  2. Kerk 

Viering van het avondmaal - Tafelgebed:  Kom tot ons hier in ons midden 

Slotlied (staande):  Lied 704 

Zegen: beantwoord met gezongen AMEN 
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