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♫ OPENINGSLIED: Open the eyes of my heart  

Open the eyes of my heart, Lord.  

Open the eyes of my heart.  

I want to see You, I want to see You.  

 

To see You high and lifted up  

Shining in the light of Your glory  

Pour out Your power and love  

As we sing holy, holy, holy.  

 

Holy, holy, holy, holy, holy, holy,  

holy, holy, holy, I want to see You. 

 

WOORD VAN WELKOM door voorganger 

 

INLEIDING  

Vandaag vieren we het feest van de Heilige Drie-eenheid. 

We hebben net een kruisteken gemaakt:   

In de Naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.  

Drie in één adem. Ze horen bij elkaar; God is alle drie samen.  

Ze zijn niet van elkaar te scheiden. 

Jezus heeft ons veel over de Vader verteld en daar was steeds de 

heilige Geest bij, we kunnen deze soms echt voelen. 

God heeft heel veel verschillende kanten,  

die we niet allemaal begrijpen, maar die er wel zijn.  

Vandaag leren we daar meer over. 

 

GEBED OM VERGEVING 

Heer, soms doen wij alsof wij de baas zijn over alles wat leeft en 

bestaat. Dan vergeten we dat U onze schepper bent.  

Allen: Heer, ontferm U over ons 

 

Christus, U hebt ons de liefde van uw Vader laten zien.  

U bent heel uw leven een voorbeeld van liefde geweest,  

zelfs tot in de dood. U heeft ons gevraagd elkaar lief te hebben 

zoals U ons dat heeft voorgedaan. Maar soms vergeten wij dit. 

Allen: Christus, ontferm U over ons 
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Heer, als Heilige Geest helpt U ons om er te zijn voor anderen  

als ze zich eenzaam, verdrietig of niet begrepen voelen. 

Maar vaak zetten wij dit opzij, en denken wij alleen aan onszelf.  

Allen: Heer, ontferm U over ons 

 

Vg: Heer, vergeef ons onze fouten,  

wees barmhartig, zoals uw Zoon dat was.  

Zend ons uw Geest om te helpen om het beter te doen.  

Amen 

 

♫ KYRIE uit Taize  

Kyrie Eleison / Christe Eleison / Kyrie Eleison  

 

♫ GLORIA uit Taize  

Gloria, Gloria in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Alleluja, Alleluja 

 

OPENINGSGEBED 

Goede God, 

U bent Vader, Zoon en Geest tegelijk.  

Dat is voor ons moeilijk te begrijpen.  

Jezus vertelde veel over zijn liefde voor U en voor ons  

en Hij liet die liefde ook zien. De heilige Geest hielp Hem daarbij. 

Wij bidden dat die heilige Geest ook ons mag helpen zodat wij 

goede leerlingen kunnen zijn van Jezus, uw Zoon. 

Vandaag, morgen en alle dagen die komen.  

Amen  

 

EERSTE LEZING: Uit Spreuken 8 (22-31) 

Zo spreekt de wijsheid van God:  

De Heer heeft mij als eerste gemaakt, 

vóórdat Hij al het andere maakte. 

Ik ben er altijd al geweest, al voordat de tijd begon. 

Ik was er al voordat de aarde bestond. 
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Ik werd geboren toen er nog geen oceanen waren, 

geen bronnen vol water, toen de bergen nog niet bestonden, 

en de heuvels nog niet waren gemaakt, 

toen Hij de aarde en de velden nog niet had gevormd, 

toen er nog niet één stofje bestond. 

Ik was erbij toen Hij de hemel maakte, 

de horizon als een kring op de oceaan zette, 

de wolken aan de hemel hing  

en de bronnen van de oceaan liet stromen. 

Ik was erbij toen Hij de grenzen van de zee vaststelde, 

het water zijn bevelen gaf  

en de fundamenten van de aarde neerzette. 

Ik was zijn troetelkind. Elke dag genoot Hij van mij. 

Elke dag was ik verrukt van zijn aanwezigheid. 

Ik genoot van de aarde, en was blij met de mensen. 

 

Woord van de Heer - Wij danken God 

 

♫ TUSSENZANG: Lied van de Wijsheid 

Ken je Gods diepste gedachten? 

Ken je de plannen die Hij heeft? 

Kun je de regenboog verklaren? 

Weet je hoe lang de hemel leeft? 

Hoe lang de hemel leeft? 

 

Dromen de dieren in kleuren? 

Spreken de vissen in een taal? 

Wat was er voor je werd geboren?  

Is melk van binnen zwart of wit? 

Van binnen zwart of wit? 

 

Daarom is er de Wijsheid: 

zoeken naar waarheid en een doel. 

Ook is de Geest van God gekomen: 

je weet wat goed is op gevoel, 

je weet wat goed is op gevoel. 
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Dieren die dromen in kleuren. 

Vissen die spreken zonder stem. 

Zo spreekt de wijsheid in de hemel: 

“Zoek wat mooi is!”  

 

Dat is ons doel. 

Dat is jouw doel. 

 

Inleiding op de Bijbel  

Op school ging de les over God. De kinderen in de klas vroegen 

van alles; “Wie is God nu eigenlijk? En waar woont hij?” 

En nog meer moeilijke vragen…. 

“Ik weet niet wat ik moet antwoorden” zei juf Ellen. 

“Maar staan die antwoorden niet in de Bijbel?” vroeg Joost.  

Toen begon juf te vertellen: 

“Er zijn mensen die zeggen dat God in de hemel woont. 

Maar ze zeggen ook dat God bij de mensen woont. En er wordt 

gezegd dat God mensen helpt; door ze beter te maken als ze ziek 

zijn, of ze te redden uit gevaar. Er wordt gezegd dat God ervoor 

zorgt dat mensen elkaar helpen. Maar wie is God nu eigenlijk? 

In de Bijbel staan verhalen waarin God ‘Vader’ wordt genoemd; 

een vader die voor je zorgt. Maar er staan in de Bijbel ook verhalen 

waarin God ‘Zoon’ wordt genoemd, en dan denken mensen aan 

Jezus. Ook heb je nog de verhalen waarin het gaat over de ‘Heilige 

Geest’ die mensen nieuwe gedachten en goede dromen brengt.  

Dus wie is God? Wat denken jullie zelf eigenlijk….?” 

Juf keek vragend naar de klas.  

 

Alle kinderen riepen een antwoord: 

“God woont in de hemel!” “God woont in je hart!” 

“God is onze Vader!” “De heilige Geest is het belangrijkst!” 

“Nee, Jezus is belangrijker!” 

“Juf, wilt u vertellen wat het goede antwoord is? Wie van ons heeft 

er gelijk?” 

En toen zei juf Ellen: “Jullie hebben allemaal gelijk.” 
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♫ ALLELUJA  

Alleluja, Alleluja 

 

EVANGELIELEZING (Johannes 16, 12-15) 

Vg.:  De Heer zij met U  

         En met uw geest 

Vg.:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus    

         volgens Johannes 

         Lof zij u Christus 

 

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:  

“Ik heb jullie eigenlijk nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het 

nu nog niet aan. Maar als de Geest van de waarheid komt,  

zal Hij jullie tot de volle waarheid brengen.  

Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar alles zeggen wat Hij hoort. 

Hij zal jullie de dingen bekend maken die gaan komen.  

Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij jullie zal verkondigen wat Hij 

van Mij heeft ontvangen. Alles wat de Vader heeft, is ook van Mij. 

Daarom zei Ik, dat Hij jullie zal verkondigen wat Hij van Mij heeft 

ontvangen.” 

 

Woord van de Heer   -   Wij danken God 

 

♫ ACCLAMATIE: In the Lord I’ll be ever thankful - uit Taize 

In the Lord I'll be ever thankful,  

in the Lord I'll rejoice. 

Look to God, do not be afraid. 

Lift up your voices, the Lord is near; 

Lift up your voices, the Lord is near. 

 

OVERWEGING 
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GELOOFSBELIJDENIS  

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, 

De gemeenschap van de heiligen: 

De vergeving van de zonden; 

De verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.  

Amen.    

 

VOORBEDEN  

Laten we bidden tot God, de Vader: 

om vertrouwen in zijn zorg voor ons, 

om geloof in zijn aanwezigheid.  

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x) 

 

Laten we bidden tot Jezus, de Zoon: 

om zijn steun aan mensen in nood, 

en dat wij ons inzetten voor een betere wereld. 

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x) 

 

Laten we bidden tot de heilige Geest:  

om vuur dat mensen verwarmt 

om woorden van geloof en liefde,  

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x)  
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Laten we bidden voor de mensen in Oekraine 

die moeten strijden en die lijden, 

dat er hoop mag zijn op uitkomst en vrede; 

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x)  

 

Laten we bidden voor alle kinderen:  

dat zij van hun ouders vooral liefde en aandacht krijgen,  

en zo vol vertrouwen leren leven. 

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x) 

 

Laten we bidden voor wie zich alleen en verlaten voelen: 

dat zij vertrouwen dat U er altijd bent  

en dat ze mensen ontmoeten die iets vertellen over hun geloof in U.  

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x)  

 

INTENTIES – PERSOONLIJK STIL GEBED 

 

Vg: Luister naar onze gebeden God en wees met ons, 

Zo bidden wij, door Jezus uw Zoon, 

die met U en de heilige Geest leeft door alle eeuwen. 

Amen 
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ONZE VADER 

Onze Vader 

die in de hemel zijt,   

Uw naam worde geheiligd,  

Uw rijk kome,  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood,  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  

en breng ons niet in beproeving,  

maar verlos ons van het kwade.   

Want van U is het koninkrijk,  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.  

 

VREDESGEBED EN VREDEWENS  

Waar liefde woont, is geen angst. 

Waar vrede heerst, is geen ruzie. 

Deze liefde en vrede kunnen we elkaar geven. 

We bidden in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest: 

om liefde tussen mensen, om zegen over ons allen, 

om vrede in Gods naam.  

Amen 

 

Vg: De vrede van onze Heer Jezus is met ons allen. 

Amen 

 

♫  VREDESLIED: De vrede komt 

De vrede komt met zachte voeten 

De vrede komt met witte vlaggen 

Met open handen komt de vrede, 

komt de vrede, de vrede komt.  
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SLOTGEDACHTE 

Er is iemand die van ons houdt!  

Hij heeft onze namen in zijn hand geschreven. 

Er is iemand die van mensen houdt. 

Met die boodschap is Jezus door de wereld gegaan tot op de laatste 

avond van zijn leven. Er is iemand die wij Vader mogen noemen. 

In Jezus heeft Hij het leven van de mensen van dichtbij gedeeld. 

“Geef de boodschap door”, zei Jezus tegen zijn vrienden.  

Dat doen we graag: Iemand houdt van u, van jou en van mij.  

Voor alle mensen wil God een vader zijn,  

voor grote en kleine mensen, hier en overal waar mensen wonen. 

 

COLLECTE 

 

♫ COLLECTELIED: C’est Toi ma lampe, Seigneur uit Taize 

C’est Toi ma lampe, Seigneur 

Mon Dieu, éclaire ma ténèbre 

Mon Dieu, mon Dieu, éclaire ma ténèbre 

Mon Dieu, mon Dieu, éclaire ma ténèbre 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTGEBED door de voorganger 

 

ZEGEN EN ZENDING 

De zegen van God, die wij Vader mogen noemen, 

de zegen van Jezus, de Zoon, die mens was als wij, 

de zegen van de heilige Geest die ons verwarmt,  

die zegen zij met ons allen. 

Amen 

 

Gaat allen heen in vrede, 

Wij danken God 
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♫ SLOTLIED: Jij bent God voor ons 

Jij bent God voor ons, oorsprong van het leven, 

die buiten alle tijd ons alles heeft gegeven, 

en op ons toekomt elke dag tot in de eeuwigheid. 

 

Wij geloven met elkaar,  

dat het leven is gegeven  

om te zoeken en te vinden, 

wie Jij bent en waar 

 

Jij bent Woord van God, teken van Gods liefde 

die door de dood gegaan ons lot hebt overwonnen 

en leeft waar minstens twee of drie bijeen zijn in jouw Naam. 

 

Wij geloven.. 

 

Jij bent Geest van God, Trooster en bevrijder, 

die licht en vreugde geeft aan allen die Jou zoeken, 

en daar gevonden worden zal, waar niemand voor zich leeft. 

 

Wij geloven.. 

 

Jij bent God voor ons 

 

 

Je bent van harte welkom om - tijdens de koffie en limonade in 

het atrium - te komen kleuren,  

iets voor Vaderdag (volgende week) te maken 

of een tekening te maken voor één van de volgende boekjes! 
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