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Orde van dienst voor zondagmorgen 16 juni 2019 – 09.30 uur  
Zondag Trinitas 
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied (staande): Lied 704: 1 en 2  ‘Dank, dank nu allen God!’  
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Lied 704: 3  ‘Lof, eer en prijs zij God’  
(hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: Glorialied Lied 705: 1, 2 en 3  ‘Ere zij aan God, de Vader’  
 
Gods goede geboden 
 
Samenzang: Lied van de 10 woorden 
  (mel. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht) 
 

Ken je Gods gebod, woorden één tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 

 
Eén, dat is de Heer, niemand is als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer.  

 
Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.  
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Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.  

 
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.  

 
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 

 
Kinderen in de kerk 
  
 Samenzang; ‘We gaan voor even uit elkaar’ 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
 De kinderen gaan nu naar de kindernevendienst. 
  
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 19: 16-25 
 
Samenzang: Gezang 243: 1, 2 en 3 (LvdK 1973)   
  ‘Toen eenmaal God ter neder kwam’  
 

 1 . Toen eenmaal God terneder kwam, 
 kwam Hij in toorn en gloed, 
 half duisternis, half witte vlam, 
 de wolken voor zijn voet. 
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 2 . Maar liefelijk en zacht gezind 
 komt Hij de tweede keer. 
 Zo teder als de morgenwind 

  daalt nu zijn duif terneer. 
 

 3. Het vuur, op Sinaï een stroom, 
 een wilde vlammendans, 
 is nu op ieder hoofd een kroon, 

  in ieder oog een glans. 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1-3 en 41-47 
 
Samenzang: Gezang 243: 4, 5 en 6 (LvdK 1973)  
 

 4. De stem die als bazuinen luid 
 neersloeg op 't bevend volk, 
 met majesteit weerklinkend uit 
 de donkerzwarte wolk, 
 
 5 . die grote stem des hemels vindt 
 nu hartelijk gehoor, 
 en is als ademtocht van wind, 
 als geestdrift in het oor, 
 
 6. en vult de kerk van God, en vult 
 de wereld overal; 
 slechts niet het hart dat in zijn schuld, 

  zijn trots volharden zal. 
 
Uitleg en verkondiging: ‘Het ging goed met de kerk…’ 
 
Samenzang: Lied 148 (ELB) / Opw. 343 ‘Heilige Geest van God’  
We zingen dit lied 2 keer en na de 1e keer komen de kinderen terug. 
 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.)2x 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.)2x 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied (staande): ‘Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid’  
    (A.F. Troost, mel. lied 654) 

 
 Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid  
 uw naam zo uit te spreken,  
 dat alle mensen, wereldwijd,  
 verstaan in taal en teken  
 de geestdrift die ons door uw Knecht  
 in vuur en wind was toegezegd  
 en op ons neergestreken! 

 
 Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid  
 om in uw naam te spreken  
 totdat uw stad is toebereid 
 en alom is gebleken 
 dat niets uw geestkracht tegenhoudt, 
 dat leven zal alwie vertrouwt    
 dat uw rijk aan zal breken. 
 
Wegzending en zegen 
   gezongen ‘amen’ 
 


