
 
 
 

Tweede zondag na Trinitatis 
Zondag 13 juni 2021 

 
 

‘Dat uw woord steun en voedsel zendt 
Om ieder te behoeden 

Die gaat uw weg, de goede.’ 
 

Uit lied van Luther  
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Betekenis van de letters 

O:  Ouderling van dienst 
V:  Voorganger 
Lector: Lector 
C: Gemeenteleden die bij het orgel zingen 
A:  ALLEN 
L:  Mensen die links, aan de kant van de lezenaar zitten 
R:  Mensen die rechts, aan de kant van de piano zitten 
Vrouwen: alle vrouwen spreken de tekst 
Mannen: Alle mannen spreken de tekst 
Orgelvers: Het orgel speelt, uw hart zingt mee 
 

Vandaag weer voor het eerst: iedereen mag de responsies in 
de viering meezingen, alsook het slotlied! 
 
Bij de voorplaat: Alexandre Lettnin, Levend water, 2000, ets en aquatint op 

Salland papier. 
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Voor de dienst klinkt Lutherlied 17 ‘Vater unser im Himmelreich’, 1, 5 en 6, 
gezongen door gemeenteleden bij het orgel. 
 
Welkom 

 
Openingswoorden 
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader 
 En de Zoon en de Heilige Geest. 
A: AMEN 
O: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 
 En waar we spijt van hebben 
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O: Amen 
 
Psalm 18,1, 9 ‘Ik heb U lief’  
A: IK HEB U LIEF VAN GANSER HARTE, HERE.  

GIJ IMMERS ZULT HET ONHEIL VAN MIJ WEREN.  
R: Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,  

Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.  
L: Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,  

mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,  
A: O HOORN DES HEILS, U LOOF IK VOOR ALTIJD,  

IK ROEP HET UIT, WANT GIJ HEBT MIJ BEVRIJD.  
 

C: Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,  
zijn woord is waar en zuiver t’allen tijde.  
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,  
Voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid.  
Want wie is God, dan deze onze Here?  
Wie is de rots die alles kan trotseren?  
Alleen die God die mij met kracht omgordt,  
Bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 
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Kyrie 

 
Gloria 

 
Groet 

 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Micha 4,1-7, door lector 
 
Psalm 42:1, 3 
C: Evenals de moede hinde naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven?  
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L:  Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel,  
R: Hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel.  
A: EENS VERSCHIJN IK VOOR DEN HEER, VINDT MIJN ZIEL HET DANKLIED WEER.  
 HIJ MIJN GOD, HIJ HEEFT MIJN LEVEN DIKWIJLS AAN DE DOOD ONTHEVEN.  
 
Tweede lezing: Evangelie van Johannes 4,5-26. De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging 

Psalmwoord (Psalm 18, 19b, 20): ‘‘De Heer was mij tot steun. Hij leidde 
mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij 
liefhad. 

  

  
 
Evangelielezing  

  
De gemeente neemt plaats 
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Lied 188 ‘bij de Jakobsbron’.  
 

Verkondiging 

 

 
Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw – beeld bij de stadspomp van 
Schöppingen,  Duitsland 
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Lutherlied 25 ‘God moge ons genadig zijn’ 
 

Es woll uns Gott gnädig sein 
und seinen Segen geben, 
sein Antlitz uns mit hellem Schein 
erleucht zum ewgen Leben. 
Dass wir erkennen seine Werk 
und was ihm lieb auf Erden, 
und Jesus Christus, Heil und Stärk, 
bekannt den Heiden werden 
und sie zu Gott bekehren. 
 
So danken, Gott, und loben dich 
die Heiden überalle, 
und alle Welt, die freue sich 
und sing mit großem Schalle, 
dass du auf Erden Richter bist 
und läss’t die Sünd nicht walten; 
dein Wort die Hut und Weide ist, 
die alles Volk erhalten, 
in rechter Bahn zu wallen. 
 
Es danke, Gott, und lobe dich 
das Volk in guten Taten. 
Das Land bringt Frucht und bessert sich, 
dein Wort ist wohl geraten. 
Uns segne Vater und der Sohn, 
uns segne Gott der Heilig Geist, 
dem alle Welt die Ehre tun, 
vor ihm sich fürchte allermeist. 
Nun sprecht von Herzen: Amen. 

 
Afkondigingen. Collecteschalen staan bij de uitgang. 
Gebeden. Dankgebed, voorbeden, stilgebed en ‘Onze Vader’, Responsie:  ` 
V: Zo bidden wij:  
A:  
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Lied: 653, 1, 3, 7 ‘U kennen, uit en tot u leven’. Allen mogen zingen!  
  
Zegen, Lied 414 ‘Geef ons, genadig goede God’ 
V: Geef ons genadig, goede God, dat wij nu gaan in vrede.  

Geen ander is aan onze zij een licht, een schild, een God als Gij! 
Ga met ons op onze wegen. 
Amen 

 
Na de dienst bent u van harte welkom op het plein. Daar kunt u samen koffie en 
thee drinken en elkaar ontmoeten. Houd bij al die contacten wel de afstand tot 
elkaar!  
 
 

Lutherlieddiensten 
Op vier zondagen (13, 20, 27 juni en 4 juli) zullen liederen van Luther 
nadrukkelijker nog dan anders aan de orde komen. Allereerst het ‘Vater unser’, 
maar ook andere van de ruim dertig liederen die hij heeft geschreven. En aan 
het slot van iedere dienst zal lied 414 ‘Geef ons genadig, goede God’, in de 
vertaling van Wonno Blei, gezongen worden. De gastorganisten, vier 
verschillende vanwege het onbetaald verlof van onze eigen organist Gea Hoven, 
zullen ook het orgel op hun manier bespelen.  
 
Daarnaast heeft iedere zondag een eigen lied. 
 
13 juni ‘God moge ons genadig zijn’ 
20 juni ‘Die beste Zeit im Jahr is mein’. 
27 juni ‘Mit Fried und freud, ich fahr dahin’ 
4 juli ‘Christ, unser Herr, zum Jordan kam’, Liedboek 522 
 

 

 


