
             

                                                     
 
 
 
        7 juni 2020          Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede 

  
                                  ORDE VAN DIENST 
                         in de samenkomst van de gemeente 
  
                          Trinitatis (Drievuldigheidsdag) 
 
  In deze coronaperiode moet gemeentezang helaas achterwege blijven.  

  De liturgische gezangen/liederen worden gezongen door de cantor en  

                                            enkele zangers. 
 

                      De vetgedrukte responsies worden door allen 

                                        gezamenlijk gesproken.  

                   
_____________________________________________________________________________ 
 

     Prelude, Jacques Boyvin (1653-1706) 

 
     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.  O God, keer U om naar ons toe, 
G.  en doe ons weer leven met hart en ziel. 
V.  Laat ons, o HEER, uw liefde zien, 
G.  en geef ons uw heil. 
 

     Allen gaan zitten 



     Ingangspsalm 
      Antifoon (703)      

       
 
 
     Psalm 8: 1 en 6     

 
 



     

 
 
     Antifoon   
 
 
V.  Laten wij de HEER om ontferming aanroepen voor de nood 
      van de wereld … en zijn naam prijzen want zijn barmhartig- 
      heid heeft geen einde: 
 
      Kyrie en Gloria        

       
    

      



V.  Gebed van de zondag ‘… door Jezus Christus, onze Heer’. 
G.  Amen. 
            
      Lezing uit de profeten: Jesaja 6: 1-8 
 
      Psalm 150b       

     
    

        
      Lezing uit het epistel: Romeinen 11: 33-36   

     

       
      Allen gaan staan 
 
      De lector kondigt de evangelielezing aan 
 
       



        Hallelujavers (338m): 
         

 
 
 
 
      Lezing uit het evangelie: Johannes 3: 1-8 
      Acclamatie: 

        
      Allen gaan zitten   
     
       
      Prediking      Korte stilte 
 
 

      Lied 706 



      

 
 
              2 Zie het gezicht van deze Drie: 

                     een kind in Betlehem, 

                     een mens tot bloedens toe gekroond 

                     buiten Jeruzalem. 

                     De dans van de Drievuldigheid 

                     wordt door geen dood gestuit. 

                     Want stokt ons dansen in het graf, 

                     ook daar leidt God ons uit. 

 



                  3 Zing mee, wij zijn door deze Drie 

                     in vuur en vlam gezet, 

                     nu Pinksteren de vrijheid geeft 

                     te zeggen wie ons redt! 

                     Ook wij hebben het juk gekend 

                     van Adams erfenis. 

                     Laat horen hoe die zware last 

                     ons afgenomen is. 

 

                  4 Wij dansen mee met deze Drie, 

                     op weg van feest tot feest. 

                     Een jubelzang gaat in het rond 

                     om Vader, Zoon en Geest. 

                     De liefde, het geloof, de hoop, 

                     zij leiden tot dit lied: 

                     verweven met ons leven is 

                     de dans van deze Drie! 
 
      Inzameling van onze gaven 
      1e collecte: Meet-Inn 
       Inloopcentrum Meet-Inn is aandacht, je thuis voelen, veilig, 
       genieten van gezelligheid, mensen leren kennen, leuke dingen 

       samen ondernemen, jezelf ontwikkelen, meedoen, ideeën opdoen. 

       Meet-Inn wil voorbijgangers en vaste bezoekers, op een gastvrije 

       en laagdrempelige manier ontmoeting, ontspanning en 

       (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aanbieden.  

       Meet-Inn is er voor iedereen. Voor u, voor jou, voor jullie als gezin. 
       Kom gerust een keer mee-eten, doe mee met de spelletjes-avond.  

       Bezoek onze senioreninloop, praat mee tijdens het Zinvol Cafe 

       over zingeving en levensvragen of doe mee met een taalgroep 

       Nederlands.  https://meet-inn.nl/ 

 
      2e collecte: Kerk en Eredienst       
 
V.  Gebed bij de gaven ‘… door Jezus Christus, onze Heer’. 
G.  Amen 
 
V.  Voorbeden, telkens besloten met ‘zo bidden wij’: 
 
G.  Adem van God, vernieuw ons bestaan  (gezamenlijk gesproken) 

https://meet-inn.nl/


     Stil gebed, Onze Vader (gezamenlijk gesproken) 
 
 
     Allen gaan staan     
 
     Lied 704      

 
 
 
 
 
 



          2 Die eeuwig rijke God 

                moge ons reeds in dit leven 

                een vrij en vrolijk hart 

                en milde vrede geven. 

                Die uit genade ons 

                behoudt te allen tijd, 

                is hier en overal 

                een helper die bevrijdt. 

 

             3 Lof, eer en prijs zij God 

                die troont in ’t licht daarboven. 

                Hem, Vader, Zoon en Geest 

                moet heel de schepping loven. 

                Van Hem, de ene Heer, 

                gaf het verleden blijk, 

                het heden zingt zijn eer, 

                de toekomst is zijn rijk.   
     
      
V.  Zegen 

   
     Allen gaan zitten 
 
     Postlude, Herbert Howells (1892-1983)  
 
_______________________________________________________________           
 
Voorganger: ds. Susanne Freytag, Eindhoven 
Lector: Adri van Valen 
Cantor: Annemarie van der Meij  
Organist: Dick Troost 
Koster: Hans Tick 
_____________________________________________________________________  

 
Wilt u bij het verlaten van de kerk deze orde van dienst mee-           
nemen? Dank! 
_______________________________________________________________ 



Open schaal collecte: Onderhoudsfonds kerkgebouw 
 
_______________________________________________________________ 
 
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. 
 

_________________________________________________________ 
 
 

zo 14 juni   Eerste zondag na Trinitatis 

                 10.30 uur ds. Maarten Diepenbroek 
                                     
                  1e collecte: Nederland – Dorpskerken willen van betekenis zijn 
                  2e collecte: Kerk en Eredienst  
 
 
 
                           
 
 
 
 

                                                                                                 


