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Zondag Trinitatis

Feest van de Drie-eenheid

7 juni 2020

liturgische kleur: wit

voorgangers:
ds. Yvonne Bos en ds. Nielspeter Jans
muzikale begeleiding:
Cor Docter en een zanggroepje
namens de kerkenraad:
Ine van Hartingsveldt
met dank aan de andere medewerkers buiten beeld!

- MUZIEK
- WELKOM
- LIED 8a

'Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam'

tekst Karel Deurloo; melodie Thomas Tallis - TALLLIS' CANON
1

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

2

Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

3

Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

4

Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna god'lijk groot.

5

Al wat op aarde is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.

6

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis.
want op de aard' is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

- BEMOEDIGING
- GEBED OP DE DREMPEL MET HET OOG OP ONZE WERELD IN NOOD
- GLORIALIED 305

'Alle eer en alle glorie'

tekst Sytze de Vries; melodie Willem Vogel
1

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

- TOT DE KINDEREN

3

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

over de zon, de stralen en de warmte

- LEZINGEN OUDE TESTAMENT
Genesis 1: 1-4a
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag
over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was.
Genesis 1: 26-27
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten
heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee,
over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld,
als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Spreuken 8: 22-31
De HEER heeft mij vóór al het andere verworven,
toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,
nog voor de aarde vorm kreeg.
Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,
nog voor de bronnen met hun waterstromen.
Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht,
nog voor er heuvels waren.
De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,
geen korrel zand was nog gemaakt.
Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok,
de wolken aan de hemelkoepel plaatste,
de oceanen bruisend op liet wellen,
toen hij aan de zeeën grenzen stelde,
het water met zijn woord zijn plaats gaf,
de fundamenten van de aarde legde.
Ik was zijn lieveling,
een bron van vreugde, elke dag opnieuw.
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,
vond vreugde in zijn hele aarde
en was blij met alle mensen.

- LIED 846: 1, 3, 4

'De wijsheid van vóór alle tijden'

tekst Jan Wit; melodie Tera de Marez Oyens
1

De wijsheid van vóór alle tijden
spreekt luid en dringend haar woord.
Zij wacht waar de wegen zich scheiden,
zij komt en klopt aan de poort.
Zij is op de hoogten getreden,
zij roept op de pleinen der steden
en al wie oren heeft hoort.

3

Met mij ging de Vader te rade
nog eer Hij iets deed ontstaan.
ik schreed lang de hemelse paden
de zon, de sterren vooraan.
Eer God nog hun weg had beschreven,
heeft Hij tot prinses mij verheven.
De eeuwen kennen mijn naam.

4

In mijn had de Koning behagen
die alles schoon heeft gesticht.
Ik was het vermaak van zijn dagen,
terwijl ik speelde in 't licht.
Ik daal tot de mensen uit den hoge,
opdat ik zijn hart en zijn ogen
op 's Heren koninkrijk richt'.

- LEZING
Matteüs 28: 16-20
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht,
en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

- LIED 302: 2, 3, 4

'U, Vader, aanbidden wij'

tekst Nikolaus Decius, vertaling Dirk Christiaan Meyer jr en Jan Wit
2

U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!

3

O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.

4

O Heil'ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

- WOORDEN van NIELSPETER
Waarom is juist een driehoek het symbool van de Drie-eenheid?
Waarom vieren we Trinitatis op de zondag na Pinksteren?
Over 'Vader, Zoon en Heilige Geest' in Matteüs, een latere toevoeging?

- MUZIKAAL INTERMEZZO
- WOORDEN van YVONNE
Diverse aardse beelden van de drie en ook ineen door de bijbel heen.

- GELOOFSBELIJDENIS 'Wie is de God die eeuwig leeft'
tekst Henk Jongerius; op de melodie van lied 209
1

Wie is die God die eeuwig leeft
en al wat is geschapen heeft,
die oerbegin en einde is
de zin van de geschiedenis.

2

De Vader die de wereld schiep,
de stem die ons tot leven riep:
dat is mijn God, ik roep Hem aan
en zeg Hem dank voor mijn bestaan.

3

Wie is dat ene mensenkind
dat anderen zo heeft bemint
dat Hij zich aan een kruis liet slaan,
ons nog doet vragen naar zijn naam?

4

De Zoon die ons geboren is,
het licht in onze duisternis,
voor kleine mensen, diep in nood,
een hoopvol woord tot in de dood.

5

Wie zingt in ons dat ene lied:
het leven doet de dood teniet?
Verlangen dat maar niet verslijt,
een ademtocht van eeuwigheid?

6

De Geest die ons de ruimte geeft,
de levenskracht die ons beweegt:
de liefde krijgt de overhand
en aarde wordt tot vruchtbaar land.

- AANKONDIGING BLOEMENGROET EN COLLECTE
INZAMELING VAN DE GAVEN
1 Help stille coronaramp voorkomen
Door de lockdowns in verschillende ontwikkelingslanden komen dagloners zonder inkomen te zitten.
Dit betekent honger. Zo ondersteunen we plaatselijke kerken die in eten voorzien.
2

voor eredienst en pastoraat

U kunt deze collectes steunen via de kerkgeld-app, zie Samen Verder pagina 7, of door uw
bijdrage over te maken op de bankrekening van de diaconie:
NL82 RABO 0376 4424 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar
o.v.v. 'Collecte coronaramp' en/of 'Collecte eredienst'
- GEBEDEN
- SLOTLIED 704

'Dank, dank nu allen God'

tekst Martin Rinckart, vertaling Jan Wit; melodie Johann Crüger
1

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2

Die eeuwig rijke God
moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

- ZEGEN
- MUZIEK

https://www.pg-alkmaar.nl/zuid/zuid-kerkdiensten
Aan het eind van iedere week worden de gegevens voor de komende zondag geplaatst op de
website van de Protestantse Gemeente Alkmaar, onder het kopje Zuid. Zo kunt u de gegevens
voor de zondag van te voren downloaden en u beter voorbereiden op de viering.
Afhankelijk van de grootte van uw beeldscherm staat de nieuwste ZONDAGSbrief rechts op uw
scherm, bij een kleiner scherm naar beneden scrollen tot het kopje 'Zondagsbrieven'.
Daaronder staan ook de recente uitzendingen vanuit de Vrijheidskerk via kerkomroep.nl.
Ook proberen we de uitzendingen met beeld via faceboek te streamen.
De uitzendingen van de afgelopen weken zijn daar ook terug te zien!

https://www.facebook.com/Vrijheidskerk/

MEDEDELINGEN
Gemeente,
De komende tijd zullen de kerkdeuren openstaan op maandag- en woensdagmiddag tussen 15.00
en 16.00 uur en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.
U bent dan welkom voor een kort bezoekje om even de stilte te ervaren in de kerkzaal, een lichtje aan
te steken en zijn er mensen aanwezig voor een kort gesprek. Ook ligt er als gewoonlijk het
voorbedenboek.
Alles op anderhalve meter afstand natuurlijk.
Daartoe zijn de volgende regels van kracht: U komt binnen via de openstaande hoofdingang.
De achterdeur is afgesloten en u verlaat de kerkzaal weer via de nooddeur. U komt dan in de tuin.
Mooi om even de zee aan bloemen te bekijken.
George Breet zal er zijn om ons de weg te wijzen. De hal bij de keuken is afgesloten en toiletbezoek is
ook niet mogelijk. We blijven voorzichtig. De lichtjes die in de week worden aangestoken, worden na
afloop gedoofd en zullen weer branden tijdens de zondagse eredienst.
Deze mogelijkheid wordt u geboden tot wij weer samen de dienst mogen en kunnen bezoeken.
Hartelijk welkom dus, ook voor buurtgenoten.
Venster op
Het boekje 'Venster op’ De Vrijheidskerk 2020 - 2021, de informatiegids van de Protestantse
Gemeente te Alkmaar, sectie Alkmaar-Zuid is helemaal vernieuwd en up-to-date gemaakt.
Het geeft u de benodigde informatie over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
Deze gids bevat privacy-gevoelige informatie. Daarom wijzen we u erop dat deze gids uitsluitend voor
eigen gebruik is bestemd en niet mag worden doorgegeven of gemaild aan anderen.
Leden van de Vrijheidskerk kunnen hun eigen digitale exemplaar aanvragen via de scriba
(binnendijk_margriet@hotmail.com) of het kerkelijk bureau.
Mocht u geen printmogelijkheden hebben dan kunt u voor 1 euro een geprint exemplaar ophalen bij
het kerkelijk bureau.

