
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag Trinitatis 

 

voorganger- Günther Sturms 

muziek- Dieke de Jong 

Thema- In de wet vinden we liefde en vrijheid 
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Muziek 

Welkom 

https://www.dropbox.com/s/dyf7oe78f5ve78v/Welkom_7juni2020.mp4?dl=0 

Openingspsalm: Psalm 126 

(Refrein) 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn (2x) 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. Dan zegt de wereld 'Hun god doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde. (Refrein) 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, zoals rivieren in de woestijn, 
die, als de regen van, opnieuw gaan stromen. 

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. (Refrein) 
 
Inkeer en gebed 
De genade van de Heer Jezus Christus, 
de liefde van God en de gemeenschap  
van de heilige Geest zij met u allen. 
 
God, U die liefde bent, vanuit ons hectische leven,  
onze dagelijkse beslommeringen maken wij deze ochtend tijd vrij;  
om in verbondenheid met mensen overal uw liefde te vieren.  
 
We  hebben allemaal onze eigen gedachten, onze eigen vragen misschien. 
U kent ons, U weet wie we zijn, U weet hoe het met ons gaat,  
of we blij zijn, of verdrietig, of eenzaam, of misschien wel ziek.  
 
Wilt u nu en altijd dicht bij ons zijn, wilt u met uw licht van liefde om ons heen zijn.  
Zodat we ons vrij kunnen voelen, en met een gerust hart kunnen leven.  
Dat vragen wij om Jezus wil, Amen. 

Muziek 

Eerste lezing – Uit het boek Exodus 34:4-9 

Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle vroegte de Sinai 
op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer 
in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en 
riep uit: ‘de Heer! De Heer! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die 
duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles 
ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het 
derde geslacht en het vierde’. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. ‘Als u mij 
goedgezind bent, Heer’, zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons 
vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit’. 
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Tweede Lezing – Uit het Evangelie volgens  Matteus 28:16-20 

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem 
zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, 
door hen te dopen in de naam van Vader en de Zoon en de heilige Geest, en 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’.  
 
Lied 

Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mensen van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij Mozes riep bij naam 
die zijn volk de weg moest wijzen 
naar het land van Kanaän. 
 
Hoort hij God met mensen omgaat  
hoe Hij zich van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 
Hoort hoe god met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 

Meditatie / overweging 

https://www.dropbox.com/s/28lqovq9yhtnn5j/OverwegingDEF.mp4?dl=0 
 

Muziek 
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Gebeden 

Bidden we tot de Vader, 
die van ieder mens houdt 
en ieders naam geschreven heeft 
in de palm van zijn hand. 
Mogen wij ook zijn als vaders en moeders 
voor ieder mens die wij ontmoeten. 
 
Bidden we tot Jezus, 
die wij Zoon van God mogen noemen 
en met ons meegaat als tochtgenoot. 
Moge zijn boodschap van geloof, hoop en liefde ons inspireren, 
Zodat wij het goede mogen doen en werken aan vrede. 
 
Bidden we tot de heilige Geest, 
die sinds onze doop in ons woont 
en onze levensadem en inspiratie is. 
Moge deze Geest ons geven woorden en daden 
om te vechten tegen racisme, oorlog en haat. 
 
Bidden wij in stilte voor de intenties die leven in ons hart: 
(stil gebed) 
Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worden geheiligd 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen 

 
Slotlied NLB 791 – Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als Uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
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Liefde luidt de Naam der namen, 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Liefde laat zich voluit schenken, 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken, 
waarop wij Uw gasten zijn. 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van Liefde, Liefde zelf. 
 
Zegenbede 

Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, 
zodat er diepgang moge zijn in onze harten. 
 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, 
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen 
te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost 
om pijn in vreugde te veranderen. 
 
Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid 
om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, 
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
 
En moge God ons zegenen met honger en dorst, 
honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten, 
totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. Amen. 

 
Muziek 
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