
ZONDAG Trinitatis 12 juni 2022 ELG Woerden 

Voorganger: ds. Wim van Beek 

Koster Leon Gol 

Lector, KR-lid-afkondigingen Ellen Gol, Jochem Sneep 

Cantor-organist Jeroen de Haan 

Aankondiging, orgelprelude, stilte 
‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ van Johann Michael Bach (1648-
1694) 

morgenlied Lied 612 

voorbereiding ja, kort 

cantorij: antifoon 
Het is goed God te loven en zijn naam te verheerlijken  
door vol ontzag van zijn werken te gewagen. (toonzetting: Jeroen de 

Haan 

Ingangspsalm. Psalm 8: 1, 2, 3, 6 

cantorij: antifoon herhaald  

Gesproken kyriëgebed  

Kyrie (beurtzang) 
Vg:  Here God ontferm u  
Gm: Christus ontferm u, Here God ontferm u 

Gesproken gloriagebed  

Gloria (beurtzang) 
Vg: Ere zij God in de hoge, 
Gm En vrede op aard bij mensen des welbehagens 

Groet 
Vg; de Heer zij met u 
Gm: en met uw geest 

Gebed ja, “…door Jezus Christus onze Heer”, gm: amen  

Inleiding op teksten  

OT Jesaja 6: 1 - 8 

Gradualepsalm Lied 103a: 1, 2 

Epistellezing Romeinen 11: 33 - 36  

Gemeente + Cantorij Zondagslied Lied  302 Allen: 1, 2 cantorij 3, allen 4 

Liedboek 338m 
halleluja + psalmwoord + halleluja 

“Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 
Kom, o Geest, vervul ons hart met licht, Ontsteek in ons het vuur 
van uw liefde. “Halleluja… 

Lector + cantorij 
Evangelie + “LOF ZIJ U O HERE ” 

Johannes 2: 23 - 3: 13  
Cantorij motet  Joh 3: 14 – 16 in toonzetting van Jac Horde  

cantorij Joh 3;16 ‘God so loved the world’ van John Stainer (1840-1901) 

Preek  

Lied 
Lied 57 In de hoede van het duister 
Hans Mudde, uit: ‘Op de wijze van het lied’ (zie onder) 

Collecte  1e diaconie; 2e kerk 

Orgelspel Improvisatie 

Voorbede  Met acclamatie Lied 368 h (Vervul ons met uw Geest) 

Onze Vader + DOXOLOGIE ja , want u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid, amen 

Lied  Lied 706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest 

zegen+ “AMEN, AMEN, AMEN” zegen 

postludium 
‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’, BWV 716 van Johann Sebastian 
Bach (1648-1750) 

 



 

“In de hoede van het duister”  

          
 

2. Wordt, o mens, gij niet geboren 
    nieuw uit water en uit Geest, 
    gaat gij vroeg of laat verloren 
    en wat zijt gij dan geweest: 
    altijd weer in angst en vreze, 
    twijfel en onzekerheid 
    over wat de zin zou wezen 
    van uw zorgen en uw strijd.  

3. Maar wordt gij opnieuw geboren, 
    ja: geboren van omhoog 
    dan is u het heil beschoren 
    om te zien met eigen oog 
    hoe voorbij het diepe duister 
    van uw zorgen en uw pijn 
    er de heerlijkheid en luister 
    van Gods Koninkrijk zal zijn. 

 

4. Dan zult ge aan het licht geheven 
    en geroepen bij uw naam 
    al de dagen van uw leven 
    vrank en vrij uw wegen gaan, 
    ja, in alle openbaarheid 
    en op goddelijk gezag 
    wandelen in recht en waarheid 
    als bij altijd lichte dag. 

 


