Zondag Trinitatis
Ochtendgebed op 7 juni 2020 in De Wingerd,
waar Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
liturgie: Giny van der Velde en Jansje Scheurwater
orgel/piano: Marc en Henrike Schippers
Liederen worden niet gezongen maar gelezen.
Muziek J.S. Bach: Suite 3 BWV.1068: Air
Welkom
Binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars
L:
Lied 296: 1
J:
Licht van Christus (3x)
G:
Heer wij danken u (3x)
L:
Lied 637: 1 en 4
Groet, bemoediging
Stil gebed
L:
Onze hulp is de naam van de Eeuwige
G:
Die ons zijn liefde en trouw laat zien
L:
Zijn Geest waait ons open
G:
En vuurt ons aan.
De Bijbel geopend
L:
Lied 680: 1, 2, 3, 4
L:
Joël 3: 1
L:
Lied 686
Paaskaars met afbeelding in was,
L:
Handelingen 2: 43-46
gemaakt door Jos de Nood
L:
Lied 691
L:
Overdenking
O:
Muziek: J.S. Bach: Cantate BWV. 156: Sinfonia(Arioso)
Gebeden
L:
Trinitarisch gebed (zie achterzijde van dit blad)
L:
Voorbeden
Gebedsintenties, steeds eindigend met zo bidden wij:
G:
Open ons en raak ons aan. (lied 336)
Stil gebed
G:
Onze Vader….(oecumenische tekst)
Slotlied en zegenbede
L:
Lied 675
L:
Zegenbede van St. Patrick
O:
Muziek: J.L. Krebs: Praeludium in C-Dur(Pro Organo Pleno)
De collectes bij de uitgang zijn bestemd voor
1:
Diaconie:
Noodfonds Krimpen (zie zondagsbrief)
2:
Kerk
De koster geeft aan in welke volgorde wij de kerkzaal verlaten.
Daarbij houden we rekening met de 1,5 m afstand van het nieuwe normaal

Trinitarisch gebed
Ach God,
Vader die ook als een moeder is,
wanneer je tenminste goede ouders hebt.
God die zo verheven is en zo nabij,
die in de hemel woont, maar ook in mensenharten,
die onkenbaar is, onaantastbaar en altijd anders,
maar ook zo vertrouwd en voelbaar aanwezig,
steeds vernieuwend en toch eeuwenoud.
Blijf ongrijpbaar God, blijf telkens anders,
verras ons steeds weer.
O Geest,
heilig en ook speels,
ons open waaiend, aanvurend,
inspirerend, enthousiasmerend,
verwarrend verwaaiend,
stormachtig lastig,
duizelend dansend,
vlammend, vol vuur.
Niet te vangen,
steeds ontsnappend,
waai ons open, vuur ons aan.
Jezus,
Heer of hoofdpersoon,
mystiek of historisch figuur,
vrijgevochten, traditioneel mens,
vrijheidsstrijder, Godsman,
mensenmens, opstandeling,
goddelijk groots, menselijk nabij,
Messias, mensenzoon, Christus, Opgestane,
Gij, u, jij,
verbinder die tot splijtzwam wordt,
houd ons erbij.
Amen
(MM)

