
 

 

Eerste zondag na Trinitatis 
 

PK De Swaen 

 

23 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: mw. Jacqueline Bakker 

Organist: Jan van Ginkel 

  



2 

 

Orgelspel 

Mededelingen 

Intochtslied  686 De Geest des heren heeft een nieuw begin gemaakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 
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De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

Stilte,  

Onze Hulp, Groet 

Lied 687 Wij leven van de wind 
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Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 

 

Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zeg en zing het voort, 

geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

Inleiding op de Dienst 

Gebed van Toenadering 

Lofprijzing 

Loflied 705 Ere zij aan God de Vader 
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Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

 

Ere zij de Heer der engelen, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aarde en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

loof de koning, heel zijn kerk! 

 

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U der heren Heer! 

 

Gebed om Gods Geest 

Inleiding op de Lezing 

Lezing  Lucas 8: 26-39 

Lied 834 Vernieuw Gij mij o eeuwig licht 
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Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Overdenking 

Muzikaal Intermezzo 

Lied 342 

 
 

En in de Geest, die ons geleidt, 

geloven wij: dat er altijd 

een Trooster is, zacht als de wind, 

een sterke moeder bij haar kind. 

 

Lof zij de Vader, die ons schiep 

en licht uit nacht tevoorschijn riep. 

Lof zij de Zoon, die onze nood, 

ons kruis verdroeg en onze dood. 

 

Die onderging en overwon 

en als de zon ten hemel klom, 

die aan de dag treedt op zijn tijd 

en eenmaal recht van onrecht scheidt.  



7 

 

Lof zij de Geest die wereldwijd 

ons kerk maakt: Christus toegewijd 

tot wij, van alle kwaad bevrijd, 

God zien in alle eeuwigheid. 

 

 

 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  

Collecten 

Slotlied 704 Dank, dank nu allen God  
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Die eeuwig rijke God 

moge 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. 

 

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. 

 

Zending & Zegen 

beantwoord met:  

 

  

 

 

 


