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VIERPLEK WEHL 

 
TRINITAS - 12 juni 2022 

 
OPGANG 
 
Orgelspel 
 
De klok wordt geluid 
stil gebed voor kerk en consistorie 
 
Welkom en mededelingen 
aansteken van de kaarsen 
 

 
Stilte 
 
      gemeente gaat staan  
 
Aanvangslied  -  LB 217: 1, 2 en 3 
 
 O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 G. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 O. O Heer, keer U om naar ons toe 
 G. en doe ons weer leven met hart en ziel.  
 O. Laat ons uw stem horen 
 G. en uw liefde ervaren. 
 G. Amen. 
 
Vervolg lied   -  LB 217:4 en 5  
 
 V. Genade zij u en vrede 
  Van Gpd, onze Vader! 
  En van de Heer Jezus Christus 
 G. Amen. 
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Vredegroet – wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen  
met de vrede van Christus 
 

gemeente gaat zitten  
 

Gebed van Opgang 
 
Psalm van de zondag – LB 8: 1 en 6 
 
OPENING VAN DE SCHRIFTEN 
 
Inleiding op de Schriftlezingen 
 
Lied (3x) – LB 335: 
 

 
 
Eerste Schriftlezing – Exodus 34: 4 – 9 
 
Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens 
ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de HEER hem had 
opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. 
De HEER daalde neer in een wolk, Hij kwam bij Mozes staan en riep de 
naam HEER uit. De HEER ging voor hem langs en riep uit: 
‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, 
trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, 
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die schuld, misdaad en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft laat, 
en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter 
verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht.’ 
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. ‘Als U mij 
goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt U dan met ons mee, ook al is dit 
volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde 
en maak ons tot uw eigen bezit.’ 
 
Lied – LB 150: 1 
 
Tweede Schriftlezing – Johannes 3: 16 – 18 
 
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. 
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over 
haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. 
Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie 
niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de 
naam van Gods enige Zoon. 
 
Lied -  LB 653: 1 en 7 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 

gemeente gaat staan 
Geloofsbelijdenis – LB 344 
 

     gemeente gaat zitten  
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden 
  
Stil gebed 
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Onze Vader 
 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
 
GEZEGEND OP WEG 
 

 gemeente gaat staan 
 

Slotlied – LB 705 
 
Zending en zegen 
  

AMEN. AMEN.AMEN! 
 
Orgelspel 
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