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    Prelude, Herbert Howells (1892-1983) 
    
    Klokgelui (Allen gaan staan) 
    De kaarsen worden aangestoken. 
 
V.  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
G.  amen. 
V.  Onze hulp is in de naam van de HEER, 
G.  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V.  Vanuit Pasen opgestaan 
     en vervuld door uw Pinkstergeest, 
     zijn wij hier gekomen 
     om naar uw belofte uit te zien. 
G.  Maak ons waakzaam door uw Woord 
     vol verwachting door uw Geest.  
     
     Allen gaan zitten 
 

    G.  Ingangslied 672: 1,         7   allen 
                                         3,         cantor 



      
  
          3. In ’t lichaam van de Heer        7. Wie ’s Heren Geest bezielt, 
             tot leden uitverkoren,                  wie ’s Heren woord doet zingen, 

             zijn wij door uwe kracht              wie met ons vieren wil 

             als kindren nieuw geboren.         het feest der eerstelingen, 

             Deel van uw gaven uit,                die stemme met ons in 

             wees met uw kracht nabij.           en prijze Gods verbond 

             Dat ieder op zijn plaats                dat Hij vandaag vernieuwt 
             een levend lidmaat zij.                 en elke morgenstond.  

 

      
    V. Laten wij de HEER om ontferming aanroepen voor de  
        nood van de wereld … en zijn naam prijzen want zijn  
        barmhartigheid heeft geen einde:  
 
 
     



    G.  Kyrie- en Gloriahymne 299e: I = cantor, II = allen 
 

       



      
 

        
 
V.  Gebed van de zondag ‘… en heel ons leven’. 
G.  Amen.        
 
      Lezing uit de profeten: Ezechiël 11: 17-20 
 

 
 



G.  Psalm 104a 
             

     

 
     

 
        
 



      

     
 

      Tweede lezing: Handelingen 2: 1-13     

     
      Allen gaan staan  

     
      De lector kondigt de evangelielezing aan 
 
      Hallelujavers (338m): 

    
      
      Lezing uit het evangelie: Johannes 14: 23-29  
G.  Acclamatie:  

            Allen gaan zitten  



      Prediking besloten met 
     ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. 

A.  Amen. 
 

 
G.  Credo: lied 340a      (staande) 

   
         
                     

 
       



       
 

 



       
 
 
        Allen gaan zitten 

 
 

 
 
 



     Inzameling van onze gaven: 
     1e collecte: Fonds Hongarije – kinderkerk Szekszárd        
        Onze gemeente heeft een zustergemeente in Szekszárd,  

      Hongarije. 

      Werkgroep Hongarije steunt deze gemeente al sinds jaar en dag 

      door het verzorgen van het kinderkerk- en jeugdkerkmateriaal. 
 

      2e collecte: Kerk en Eredienst 
             
     Gebed bij de gaven 
 
      Voorbeden, telkens besloten met ‘zo bidden wij’: 
G.   (333)       

         
                                                 
        

     Stil gebed, Onze Vader (gezamenlijk gesproken)  
 
G.  Lied 670      (staande) 
         Allen   

 
 



         Allen 

      2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
         o goddelijk geschenk, ons voort, 
         o balsem die ons werd bereid, 

         o bron van vuur, o levend woord. 
 
         Cantor   
     3. Ontsteek een licht in ons verstand 
         en maak tot liefde ons hart bereid, 

         geleid met milde vaste hand 
         ons zwakke vlees in zekerheid. 

 
         Allen 

      4. Gij zijt door gaven zevenvoud 
         de vinger van Gods rechterhand, 
         die ’s Vaders woord ons toevertrouwt 

         zodat het klinkt in ieder land. 
 

           Cantor 

      5. Weer van ons ’s vijands list en nijd, 
         en geef ons vrede in plaats van haat, 

         opdat wij volgen waar Gij leidt 
         en mijden wat de zielen schaadt. 
 
         Allen 

     6. Maak ons geloof zo vol en schoon 

         dat het de Vader leert verstaan 
         en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
         o Geest van beiden uitgegaan. 

 
         Allen 

     7. Lof zij de Vader, lof de Heer 
         die uit de dood is opgestaan, 

         de Trooster ook zij lof en eer 
         en heerlijkheid van nu voortaan. 
 
    
 



V.  Zegen 
G.    

      
 

 

     Postlude, Herbert Howells 
 
______________________________________________________________ 
 

      Voorganger: ds. Lieke van Zanden 

      Lector: Bea de Boer                                          

      Cantor: Annemarie van der Meij 
      Organist: Dick Troost 

      Koster: Kees Bleijenberg 
____________________________________________________________________ 
 

        Mocht u willen bijdragen aan de collecten, dan kunt u dat  
      doen via rekening NL41 ABNA 0598 3815 70 ten name 
      van Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede onder 
      vermelding van de bestemming van de gift.        
   
____________________________________________________________________________ 
     
       7 juni    Trinitatis 
                     10.30 uur ds. Susanne Freytag, Eindhoven 
                                    
                      1e collecte: Meet-Inn 
                      2e collecte: Kerk en Eredienst 
                          
                      Open schaal collecte uitgang: Onderhoudsfonds kerkgebouw   
 
 

 

                                      
 
                                          


