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Welkom  
 

Lied 670: vers 1, 2 en 6 Kom Schepper God… 
 

Bemoediging en groet 
 

We groeten elkaar in de naam van de Drie-ene God: 
in de naam van de God die het leven schept 
in de naam van de Verlosser die het leven liefheeft 
in de naam van de Geest die het levensvuur is. 
 

……….. door Jezus Christus onze Heer, 
allen: Amen 
 

Lied 670: vers 7 Lof zij de Vader, lof de Heer… 
 

Gebed om ontferming 
 

Glorialied:  How Can I Keep From Singing - YouTube   acapeldridge           
 

Waar gaat het om vandaag?   
Wat vieren we op deze zondag van de Drie-eenheid? 
 

Lied 706: vers 1 en 4  Dans mee met Vader, Zoon en Geest… 
 

Eerste Bijbellezing: 1 Kor 2: vers 6-12 Wijsheid van God… 
 

Lied 849: vers 1 en 3 Zoek de wegen van de wijsheid… 
 

Tweede Bijbellezing: Johannes 3: vers 1-16 Nicodemus 
 

Lied 679: vers 1, 2, 5 en 7 Geweldige, gedreven wind… 
 

Overweging 
 

Lied : Aan U Vader alle glorie  - vert. S de Vries 
 

Aan U, Vader, alle glorie 
om het lichten van uw trouw, 
die met vrede uit den hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 

U de ere, U de glorie, 
zon die ons in leven houdt. 
 

Om de Zoon U alle glorie, 
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
ons tot brood voor onderweg. 

https://www.youtube.com/watch?v=eU5A_thLMP0


U de ere, U de glorie, 

woord op onze tong gelegd. 
 

Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie 
adem die in mensen leeft.      (uit: Het liefste lied van overzee) 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader, 
waarbij telkens klinkt: 
                    ‘kom Geest van God, maak onze harten open, 

                     dat Christus in ons woning vindt’ lied 333 
 

Collectedoel 
 

Slotlied 704:  Dankt, dankt nu allen God… 
 

Zegen 
 


