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Trinitatis | Zondag van de heilige Drievuldigheid

Een lofzang is naar de hemel gezonden
van vreugde en hoop
Van hun gelukkige nieuwe melodieën
Over de bloemen en bomen
Maar gij, o God, die onze wereld maakt
Zo onverholen in zomerse momenten
Maakt het zodanig dat ik eerst waak en Uw woord waardeer
en Uw wonderbaarlijke daden van welwillendheid
Al het vlees is als hooi
En de bloemen sterven
En Tijd drijft alles weg
Alleen de woorden van onze Heer blijven

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. die dorre vlakten doet bloeien,
a. overvloed schenkt, koren en wijn.
v. Dat wij uw gaven niet bederven,
a. maar delen met gulle hand.
Intredepsalm (staande) Liedboek 8

De Heilige Sofia (Vrouwe Wijsheid) met haar 3 dochters Geloof, Hoop en
Liefde, in de oude kloosterkerk van Eschau, 1470

De zondag na Pinksteren is in de traditie van de kerk
aangemerkt als het feest van de Drie-een-heid, ‘Trinitatis’.
Dit is voor buitenstaanders nauwelijks verstaanbare
kerkelijke taal, verwijzend naar de drie aspecten van God:
Vader, Zoon en Geest. Daarmee is zondag ‘Trinitatis’ een
feestelijke afsluiting van de feesttijd: Kerstmis, Pasen,
Pinksteren, drie feesten ter ere van de Naam van God. In
feite is het één feest: de viering van zijn komst onder de
mensen.
We lezen uit Spreuken 8 over Vrouwe Wijsheid: ‘De Here
heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen’
(vs.22). In de evangelielezing, Johannes 3, is het nachtelijke
gesprek tussen Jezus en Nicodemus aan de orde. ’s Nachts,
niet afgeleid door de hitte des daags en de beslommeringen
van de werkdag, krijgen de gedachten hun vrije loop.

1, 3, 4, 6

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299g
Kinderen in het midden
Lied van de maand

Liedboek 981

1, 4

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Eeuwige, hoe heerlijk is uw Naam!
Gij, die in Jezus, onze broeder,
uw genade en trouw bekend hebt gemaakt,
spreek uw Woord van bevrijding
en vervul ons van uw heilige Geest.
Doe ons ervaren wie Gij blijvend voor ons zijt:
bron van kracht en waarlijk leven,
deze dag en tot het einde van onze dagen.
a. Amen.

INTREDE
DE HEILIGE SCHRIFT
Stilte
Mededelingen

Geschriften

Spreuken 8, 22-31
lector: René Rosmolen

Muziek

Sommarpsalm
Waldemar Åhlen (1894-1982)

Profeten

Richard Dering (1580-1630)

vertaling:
Het lieflijke kleed van het bekoorlijke groen
heeft dal en weide versierd
Nu de milde bries met zachte hand
de mooie kruidentuin beroert
en het licht van de zon
en het fluisteren van het bos
en het geruis van de golven tegen de wilg
verkondigen dat de zomer is aangebroken
De rondtollende vogels loven kalm
hun geluk en hun zomertijd
Vanuit het struikgewas, vanuit hun vredige nestjes
weerklinken hun liederen

‘Duo Seraphim’

Duo seraphim clamabant alter ad alterum:
Sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth,
plena est omnis terra gloria ejus.
Twee engelen riepen, de een naar de ander:
Heilig, heilig, Heer God van de machten,
heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid.
Jesaja 6, 3

Evangelie (staande)
besloten met

Johannes 3, 1-16

v.
a.

Dit is het Woord van de Heer!
Lof zij U, Christus.

v.
a.
(allen gaan zitten)

‘O lux beata Trinitas’
Carlotta Ferrari (2016)
O lux beata Trinitas,
et principalis Unitas,
iam sol recedit igneus,
infunde lumen cordibus.
O zalig licht, Drievuldigheid,
die één in hart en wezen zijt,
de grote zon verzinkt in nacht,
o Licht, houd in ons hart de wacht.

Uitleg en verkondiging
Muziek

… hoor ons bidden:
Heer, ontferm U!

Stil gebed
a.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde 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 in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied (staande)

‘I will magnify‘
Joseph Corfe (1740-1820)

I will magnify thee, O Lord,
for thou hast set me up
and made me to triumph in thy salvation.

Liedboek 705

Zending en zegen
v. …
a. Amen.
Muziek

Praeludium Es-dur | BWV 552
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Plaatselijke stille armoede
De economische crises maakte veel slachtoffers. Er is meer en meer
sprake van ''stille armoede''. Nogal wat mensen schamen zich ervoor
hulp te vragen. Maar wijkdiakenen zijn gespitst op het opvangen van
signalen. Zo komen zij schrijnende situaties op het spoor. Allereerst
gaat de diaken dan na of mensen bekend zijn met allerlei regelingen
van de overheid. Zo nodig wordt geholpen bij het aanvragen daarvan.
Biedt dit geen of onvoldoende perspectief dan beoordeelt de
diaconie of een gift of renteloze lening verstrekt kan worden. Dat is
dan ''stille hulp''. Ook het werk van de SchuldHulpMaatjes valt voor
een deel onder ''Stille armoede''.

2.(Rood)

Kosten erediensten en wijkpastoraat

Offerandelied

Liedboek 848

Litany to the Holy Spirit
Peter Hurford (1930)

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Nationaal Kinderkoor o.l.v. Wilma ten Wolde

Woensdag 19 juni 2019
19.30
Avondgebed

Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.

When I lie within my bed,
Sick in heart and sick in head,
And with doubts discomforted,
Sweet Spirit, comfort me!

Als u deze thuis digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail
naar bergkerkscribaat@gmail.com

When the house doth sigh and weep,
And the world is drown'd in sleep,
Yet mine eyes the watch do keep,
Sweet Spirit, comfort me!
t Robert Herrick (1591-1674)

besloten met

Voorganger:
Orgel:

Zondag 23 juni | 2e Zondag na Pinksteren
10.00 Dienst van Schrift en Gebed
ds. Albert Jan Stam

In the hour of my distress,
When temptations me oppress,
And when I my sins confess,
Sweet Spirit, comfort me!

Gebedsintenties,

In deze dienst

Komende diensten

Voorbede
ingeleid met
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