
Zondag Trinitatis 

30 mei 2021 

 

Dienst van Woord, Orgelspel en Gebed 

In deze dienst: 

Voorganger:  ds Esther van Schie-Hofman uit Gouda 

Organist:  Marlene Lakerveld 

Ouderling:  Jos Teeuw (L)  

Diaken:  Jenneke de Hoop (L) 

Ontvangst:  Greet Jongkind 

Koster:   Ton Bos 

 

 

Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus,  

     in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a.: Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming 

……………………………..  afgesloten met: 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons 

v.: Christus, ontferm u over ons, 

a.: Christus, ontferm u over ons 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons.       

     Amen 

 

1e Lezing: Exodus 20: 1 - 17  

Toen sprak God deze woorden: 

‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. 

Vereer naast mij geen andere goden. 



Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van 

iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze 

niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat 

ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht, en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij 

liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 

Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet 

vrijuit gaan. 

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 

verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet 

werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en 

ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de 

aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de 

HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het 

land dat de HEER, UW God, u geven zal. 

Pleeg geen moord. 

Pleeg geen overspel. 

Steel niet. 

Leg over een ander geen vals getuigenis af. 

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn 

slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Orgelspel: Lied 405   (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’) 

 

2e Lezing: Exodus 32: 1 - 6  

Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdringen ze zich om 

Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is 

met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.’ Aäron antwoordde: ‘Neem dan uw 

vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.’ Hierop deden alle 

Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aäron. Alles wat ze hem 

brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: 

‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij 

een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest zou zijn. De volgende 

morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en 

stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid. Amen. 

 

Orgelspel: Lied 675   (‘Geest van hierboven’) 

 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel:      Lied 912 (‘Neem mijn leven, laat het, Heer’) 

 

Dank- en Voorbeden: 

…………………………….. 

…………………………………       Met als acclamatie: 

a.:  Op U, God, vertrouwen wij, 

      naar uw trouw en genade verlangen wij 

      op uw toekomst hopen wij.   

 



Stil gebed 

 

Onze Vader: 

a.:  Onze Vader die in de hemelen zijt, 

      uw naam worde geheiligd, 

      uw koninkrijk kome, 

      uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 

      Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 

      gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

      En leid ons niet in verzoeking, 

      maar verlos ons van den boze, 

      want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

      tot in eeuwigheid. 

     Amen.  

 

Allen gaan staan 

 

Wegzending en Zegen  

v.: …………………………. 

     …………………………. 

a.: Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

 

Orgelspel: Lied 416 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’) 

 

 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

 

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en voor de diaconie. 

Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd als bijdrage voor de realisatie van het invalidetoilet in ’t 

Achterschip. 

 

 

 

Volgende week zondag, 6 juni 2021 is er een Dienst van Woord, Orgelspel en Gebed.  

Voorganger is ds Joke Sneep-Oorbeek uit Woerden. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 
Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


