
Zondag Trinitatis 

De Fontein

       12 juni 2022 9.30 uur

Aan deze dienst werken mee:

voorganger  ds. Alberte van Ess
ouderling Hans Vissers
werkgroep diaconie  Bram van Huis
organist Carel van Aurich
lectrix Mirjam van Loohuizen
beeldapparatuur Hilbert Annen
Goede Herder koor o.l.v. Jose van Dijken



OM TE BEGINNEN

Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen worden aangestoken, moment van stilte

Openingslied: Ik wens jou vrede ZZZ 99 1e: koor; 2e: allen

Ik wens jou vrede, gegroet ben jij
En wie je ook bent, wees welkom hier,
gegroet ben jij,
gegroet ben jij,
Ik wens jou vrede, gegroet ben jij
gegroet ben jij, gegroet ben jij,
En wie je ook bent, wees welkom hier
                       
Groet en bemoediging
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
g  De Eeuwige zal je bewaren!
v  Onze hulp is de naam van de ENE
g  die hemel en aarde gemaakt heeft
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid
g  en niet loslaat het werk van zijn handen.

Drempelgebed Die ons voor het licht gemaakt hebt LB 277

                               

Gebed om ontferming en gezongen kyrie LB 301a
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Glorialied: Alle eer en alle glorie LB 305

RONDOM HET WOORD

Gebed van de zondag

Oudtestamentische lezing: psalm 8 lezen en zingen:
Zingen: psalm 8: 1
Lezen: psalm 8: 4-9
Zingen: psalm 8: 6 

Brieflezing: Romeinen 11: 33-36

Acclamatie door koor: Holy, holy, Lord God almighty. Who was and is to 
come.

Evangelielezing: Johannes 3: 1-16

Acclamatie door koor: Alzo lief had God de wereld dat Hij zijnen  eigen Zoon
voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Opdat allen, die in 
Hem geloven niet verloren gaan. Maar het eeuwig leven hebbe. Amen 

OVERWEGING

Orgelspel

Lied koor: "Kom, licht van God, verlicht onze aarde, verlicht ons hart en kom 
wonen bij ons."
 
GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen en informatie over de inzameling

Inleiding voorbeden koor:  Laat mijn gebed mogen stijgen

Voorbeden met gezongen acclamatie: Adem van God, vernieuw ons 
bestaan LB 368g

Stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGENING
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Slotlied: Zing van de Vader die in den beginne LB 304

Koorlied: Peace I give you 

Woorden van zending en zegen

Orgelspel    
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