
Orde van dienst op zondag Trinitatis - ‘Drievuldigheid’  
de eerste zondag na Pinksteren 

16 juni anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
• Twee koraalbewerkingen over ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ van F.W. Zachau en A.N. 

Vetter 
• Twee aria's van G.Ph. Telemann 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we  
het lied van de maand: 893: 1 en 3 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.     die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen     EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderling  Heer, geef richting aan ons hart, 
    dat wij ons laten leiden 
    waar gij in uw ontferming 
    ons de weg wijst. 

    Maak ons los, God, 
    van al wat ons in de ban houdt 
    en op dwaalsporen brengt. 
    Doe ons opstaan uit onze traagheid en vertwijfeling, 
    opdat wij vervuld van Uw Geest 
    een nieuwe toekomst tegemoet gaan. 
allen  AMEN	

Psalm van de zondag  8: 1, 2 en 3 
      waarna de gemeente gaat zitten

Kyrië         gebed om ontferming,  
       uitlopend op het zingen van 301k 
Gloria 
ouderling   Laten wij Gods naam prijzen, 
       Hij schenkt ons zijn genade 
       en zijn barmhartigheid heeft geen einde! 

       705: 1 en 2 



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen 
waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

Lezing uit de Geschriften  Spreuken 8:22-31 (NBV 2004) 

22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, 
toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij. 
23 Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, 
nog voor de aarde vorm kreeg. 
24 Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, 
nog voor de bronnen met hun waterstromen. 
25 Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik      
voortgebracht, 
nog voor er heuvels waren. 
26 De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, 
geen korrel zand was nog gemaakt. 
27 Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf 
en een cirkel om het water trok, 
28 de wolken aan de hemelkoepel plaatste, 
de oceanen bruisend op liet wellen, 
29 toen hij aan de zeeën grenzen stelde, 
het water met zijn woord zijn plaats gaf, 
de fundamenten van de aarde legde. 
30 Ik was zijn lieveling, 
een bron van vreugde, elke dag opnieuw. 
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, 
31 vond vreugde in zijn hele aarde 
en was blij met alle mensen. 

voorganger   Woord van de Eeuwige 
allen    WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordpsalm   29: 1 en 2 

Lezing uit de Brieven    Kolossenzen 3:18 - 4:18 (NBV, 2004) 

18 Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. 19 
Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. 20 Kinderen, gehoorzaam je ouders 
in alles, want dat is de wil van de Heer. 21 Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze 
moedeloos. 22 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om 
bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. 23 Wat u ook 
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doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, 24 want u weet dat u 
van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus! 25 Maar 
iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. 
4:1 Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook 
u een meester hebt, in de hemel. 2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. 3 En 
bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te 
verkondigen waarvoor ik gevangenzit, 4 en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. 5 
Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, 6 en als u wilt weten 
hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist. 

7 Tychikus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u alles 
over mij vertellen. 8 Hem stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en 
om u moed in te spreken, 9 samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder die een 
van u is; zij beiden zullen u vertellen hoe het hier gaat. 
10 Aristarchus, mijn medegevangene, Barnabas’ neef Marcus (over wie u al instructies hebt 
gekregen: ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt) 11 en Jezus Justus groeten u; zij zijn 
de enige Joden die met mij meewerken voor Gods koninkrijk, en ze zijn dan ook een grote 
troost voor me geweest. 12 Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al 
zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging 
zult vasthouden aan alles wat God wil. 13 Ik kan van hem getuigen dat hij zich erg voor u 
inspant en ook voor de mensen in Laodicea en Hiërapolis. 14 Ook Lucas, onze geliefde arts, 
en Demas groeten u. 15 Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en 
de gemeente die bij haar thuis samenkomt? 16 Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet 
u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief 
aan hen te lezen krijgt. 17 En zeg tegen Archippus: ‘Let erop dat u de taak die u van de Heer 
hebt ontvangen, ook vervult.’ 
18 Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien! Genade zij met 
u. 

Zingen   871: 1, 2, 3 en 4 

Lezing uit de Evangeliën Johannes 3:1-16 (NBV 2004) 

1 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.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei 
Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat 
we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis 
niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me 

!3



dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar 
de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want 
God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Acclamatie 

Zingen 686: 1, 2 en 3 

Uitleg en verkondiging 

Zingen 652: 1, 2, 3 en 4 

waarna de kinderen terugkomen uit de kinderkerk 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden 
elke voorbede zingend beantwoord met: 368g 

Stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Diaconie 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

Muziek tijdens de collecte: ‘Nun danket alle Gott’ van G.F. Kaufmann 

Slotzang     704: 1, 2 en 3 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 
Sonata van J.P. Kirnberger 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen.  
In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen 
is er limonade. 

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
• organist: Henny Visscher-Roersen 
• ouderling van dienst: Bas van Velzen 
• diaken van dienst: Emmy Bergsma 
• voorganger: Barbara Heckel 
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Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de 
bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en 
de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk 
ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en 
de jeugdkapel! 

Diensten in de komende weken: 
• Zondag 23 juni, 2e zondag na Pinksteren, 10.00 uur, 
   voorganger: Ellen Kruyt (geestelijk verzorger Overrhijn) 
• Zondag 30 juni, 3e zondag na Pinksteren, 10.00 uur,  
   voorganger: René Venema; aan deze dienst wordt    
    meegewerkt door Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot. Dit is de      
    laatste keer dat Dawwagiem meewerkt aan de dienst. Het     
    koor houdt helaas op te bestaan. Een feestelijk slotconcert  
    zal worden gegeven op zaterdag 13 juli in de Vredeskerk.  
    Aanvang van het concert: 20.00 uur 

Agenda 
•  Dinsdag 18 juni, vrouwenmiddag en inloop kinderen, 
   De Wijkplaats, 14.30 uur 
• Dinsdag 18 juni, vergadering muzikaal-liturgisch overleg, 
   Vredeskerk, 20.00 uur 
• Woensdag 19 juni, kerkdienst Schouwenhove, 14.30 uur 
   voorganger: ds Frans Gijzel 
• Woensdag 19 juni, leiding kindernevendienst,  
   bij Paul de Nobel, Zuidduinen 1, Katwijk, 19.30 uur 
•  Donderdag 20 juni Fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, 19.00 uur 
• Vrijdag 21 juni, WijkplaatsCafé, Topaaslaan 23, 17.00 uur
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