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Liturgie 30 mei 2021  
“Vleugels van de vrede”, zondag Trinitatis  
 
Wie door de Geest is aangeraakt, begint opnieuw te leven en geeft dit door. 
Een lopend vuur, een lichtend spoor trekt door de wereld, 
zet de mens in vuur en vlam, verenigt tot gemeenschap. 
Een lange optocht door de tijd, op weg en werkend aan een rijk 
van volmaakte vreugde.                          Marijke de Bruijne, Vierend dichterbij 
 

Luisteren: Geest van Hierboven door Stef Bos en Jongerenkoor “Samen Op Weg” 
 
Luiden van de klok 
 
Begroeting en bemoediging en openingswoorden 
 
Luisteren: Psalm 150: 1 

1 Loof God, loof Hem overal. 
   Loof de koning van 't heelal 
   om zijn wonderbare macht, 
   om de heerlijkheid en kracht 
   van zijn naam en eeuwig wezen. 
   Loof de daden, groot en goed, 
   die Hij triomferend doet. 
   Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
 
Gebed om de nood van de wereld 
 
Luisteren: NLB 705: 1, 2 en 4 

1 Ere, zij aan God, de Vader, 
   ere zij aan God, de Zoon, 
   eer de Heilige Geest, de Trooster, 
   de Drie-enige in zijn troon. 
   Halleluja, halleluja, 
   de Drie-enige in zijn troon! 
 
2 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. 
 
4 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! 
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Gebed om de Heilige Geest gevolgd door Taizé: Veni Sancte Spiritus  
 
Schriftlezing: Johannes 3: 1-16  
 
Luisteren: NLB 838: 1  
1 O grote God die liefde zijt, 
   o Vader van ons leven, 
   vervul ons hart, dat wij altijd 
   ons aan uw liefde geven. 
   Laat ons het zout der aarde zijn, 
   het licht der wereld, klaar en rein. 
   Laat ons uw woord bewaren, 
   uw waarheid openbaren. 
 
 

Verkondiging “Vleugels van de vrede”  
 
Luisteren: NLB 695 
 

1 Heer, raak mij aan met uw adem, 
   reik mij uw stralend licht, 
   wijs mij nieuwe wegen, 
   geef op uw waarheid zicht. 
 
2 Raak met uw adem mijn onrust  
   tot ik de rust hervind. 
   Al mijn wonden heelt Gij: 
   Gij ziet in mij uw kind. 
 
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
   en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: 
   mijn tijd is in uw hand. 
 
 

Gebeden dankgebed en voorbede 
Dat u ons vertrouwen geeft en weer nieuw leven.  
Dat geeft ons moed om verder te gaan op de weg die voor ons ligt naar het Beloofde Land.  
 

Mededelingen 
 
Aandacht voor de collecte, de collectes zijn voor:                

PKN (Jong Protestant diaconaat (JOP) en PGEmmen               

Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie. Maar in veel gemeenten zijn 

het jeugdwerk en het diaconaat twee aparte terreinen. We praten veel over ‘de 

theorie’ of het ervaren van geloof, maar het is goed om geloven ook concreet te 

maken. Hoe ben je mens in relatie tot de anderen en hoe ga je om met mens, dier en 

aarde? Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in 

Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal 

aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door 

4 Kom en doorstraal mijn dagen,  
   Geest van God uitgegaan, 
   die mijn ogen opent 
   voor wie nu naast mij staan. 
 
5 Heer, raak ons aan met uw adem,  
   geef ons een vergezicht! 
   Draag ons op uw vleugels, 
   zegen ons met uw licht! 
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Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het 

belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor 

hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. 

  

Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op 
rekeningnummer: NL15RABO0114535736  t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, 
o.v.v. collecte Ichthus 30 mei 

  

Luisteren: NLB 413 
 

1 Grote God, wij loven U, 
   Heer, o sterkste aller sterken! 
   Heel de wereld buigt voor U 
   en bewondert uwe werken. 
   Die Gij waart te allen tijd, 
   blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2 Alles wat U prijzen kan, 
   U, de Eeuwige, Ongeziene, 
   looft uw liefde en zingt ervan. 
   Alle engelen, die U dienen, 
   roepen U nooit lovensmoe: 
   'Heilig, heilig, heilig' toe! 
 
3 Heer, ontferm U over ons, 
   open uwe Vaderarmen, 
   stort uw zegen over ons, 
   neem ons op in uw erbarmen. 
   Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
   laat ons niet verloren gaan. 
 
 

Zegen 
afgesloten met NLB 425 
Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden 
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 


