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Protestants Kralingen

zondag ‘Trinitatis’
(Drie-eenheid)

orgelspel: 
“Allein Gott in der Höh sei Ehr”
J.S. Bach



»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Wij openen ons voor u, o God

VOORBEREIDING



»

v: opdat uw Geest in ons kan dalen
 en worden tot onze eigen adem.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
 ook ons de richting wijst.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.

allen: Amen



aanvangspsalm 8a: 1, 2, 3 en 6 (staande)
“Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam”  ––>



»



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie- en Gloriahymne” ––>
(het Gloria-deel staande)



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»

[staande]



»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar nevendienst

schriftlezing Exodus 3: 1 - 6   ––>



»

1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader 
Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de 
kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, 
de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de heer aan 
hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes 
zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur 
werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? 
dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 
bekijken. 4 Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, 
riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ ant-
woordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de 



»

heer, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, 
is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, 
de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn 
gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.



zingen lied 542
“Gij roept de mens op weg te gaan”   ––>

daarna schriftlezing: Johannes 3: 1 - 16



»



»



»



»



schriftlezing: Johannes 3: 1 - 16   ––>

daarna zingen acclamatie 339 A (2x)
“U komt de lof toe, U het gezang”   ––>



»

1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam 
Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei 
hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, 
want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen 
doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 
alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van 
God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud 
is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer 
de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus 
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het ko-
ninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit 



»

water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en 
wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd 
dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 
8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je 
weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is 
het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe 
kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, 
‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verze-
ker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat 
we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 
12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen 



»

spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemel-
se dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar 
de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de 
Mensenzoon? 
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes 
in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, 15 opdat ieder-
een die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had 
de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft.



zingen acclamatie 339 A (2x)
“U komt de lof toe, U het gezang”   ––>



»

 (2 x)



UITLEG  EN  VERKONDIGING 

daarna lied 706
“Dans mee met Vader, zoon en Geest”





lied 706
“Dans mee met Vader, zoon en Geest”   ––>



»



»



»



»



»



»



»



»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst
zingen met de kinderen lied 303

“Zonne en maan”   ––>

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN



»



»



»



»



»



»



collecte
 1) Kerk
 2) Kerk-in-actie: Werelddiaconaat

daarna slotlied 704: 1 en 3
“Dank, dank nu allen God”    ––>
(staande)



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”
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orgelspel:
Improvisatie over lied 705:

“Ere zij aan God, de Vader”

Bij de uitgangen kunt u zich opgeven voor het Samen Eten’ in Pro Rege 
van aanstaande vrijdag.

Liedboek licentie L22807


