
 

 
 

Kerkendag van Zeister Kerken 
 
Zondag Trinitatis, 7 juni 2020, 10.00 uur  
Online Oecumenische viering vanuit de kerk van de Broedergemeente.  
 
Thema: Gods schepping als knipoog. 
 
Voorgangers: Markus Gill, Maaike de Jong, Martin Rus 
Muziek: Niels Fischer (orgel/piano), blazers van de Broedergemeente                          
Zang: Siepie Bakker, Marianne Verdaas, Joop Ferdinandus en Paul Ruyssenaars 
Techniek: Timo Bekker 
 
Tijdens de viering is een schilderij van Jolien van der Velde-van Braak te zien; dit is 
speciaal voor deze viering gemaakt. 
 
 
Muziek  
 
We gaan staan 
 
Openingslied NLB 295 / GvL 647 Wees hier aanwezig (solo door zanggroep) 
 
             

 

 7 juni 2020 

	



 
 

      
 
 
Woord van welkom  
 
Votum en groet  
 
We gaan zitten. 
 
Kyriëgebed: afgewisseld met Lied 301 e 

 
 
 
Glorialied: Bless the Lord, my soul (Taizé)   2x 
 

 
                 
Filmpje vanuit de kinderkerk (NoorderLichtgemeente) 
 
 



Zingen: Psalm 8b 
 

 
 
2. Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 

 
 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Lied 333 
 

                
 
1e Schriftlezing: Psalm 104: 1-9 en 27-35  
 
Tijdens deze lezing wordt het schilderij van Jolien van der Velde- van Braak getoond 
 
Zingen: Lied 221: 1, 2 en 3 
 

 

 
 
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen, 
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.   
                       
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw Zoon besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 



 
2e Schriftlezing Matteus 28: 16-20  
 
Zingen: Lied 706: 1, 2, 4. 

 

         
          
2 Zie het gezicht van deze Drie:  
een kind in Bethlehem,  
een mens tot bloedens toe gekroond  
buiten Jeruzalem.  
De dans van de Drievuldigheid  
wordt door geen dood gestuit.  
Want stokt ons dansen in het graf,  
ook daar leidt God ons uit. 
 
4 Wij dansen mee met deze Drie,  
op weg van feest tot feest.  
Een jubelzang gaat in het rond  
om Vader, Zoon en Geest.  
De liefde, het geloof, de hoop,  
zij leiden tot dit lied:  
verweven met ons leven is  
de dans van deze Drie! 
 
 
Overdenking  
 
Muziek 
 
Dankzegging en voorbeden  
 
 
 



ONZE VADER 
(bewerking door Jeannette den Ouden, Doopsgezinde Gemeente Zeist) 
 
Onze Vader in de hemel, 
help ons Uw naam te heiligen en Uw koninkrijk op aarde waar te maken. 
Help ons Uw wil te kennen en te doen wat wij kunnen, 
zodat wij voor elkaar een hemel op aarde maken. 
Geef ons vandaag ons dagelijks brood en het inzicht dat we niet meer hoeven te nemen 
dan we nodig hebben.       
Vergeef ons als we niet zijn zoals u ons bedoeld heeft en help ons anderen te vergeven 
die zich net zo onmachtig voelen als wij. 
En breng ons niet in beproeving, maar bevrijd ons van wat ons afhoudt van U. 
Want van U is het Koninkrijk, U bent de Kracht en de Heerlijkheid, in alle eeuwigheid, 
Amen. 
 
Slotwoord  
 
De collecte is bestemd voor de inloophuizen van Kerk en Samenleving Zeist 
NL73INGB0664451713 
 
We gaan staan  
 
Slotlied Lied 977: 1, 3, 5  
 

 

 
                
 
3. En vogels, waar men hoort of ziet,-                           
de leeuw’rik zingt het hoogste lied,  
de zwaluw voedt haar jongen.  
De bronnen ruisen overal,- 
loof Hem, in wie u eens voor al  
het leven is ontsprongen. 
 
5. God heeft zijn schepping goed gedaan,-  
hoe zou ik zelf dan buiten staan?  
Hij heeft de dood verdreven.  
En ik zing mee, nu alles zingt,  
het lied dat overal weerklinkt,  
de lofzang om het leven. 



 
 
 
Zegenbede  
 
Muziek 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


