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Liturgie voor de kerkdienst  
op 12 juni 2022  
in de Groene Tuinkerk  
te Rotterdam – IJsselmonde. 
 
Voorganger: Ria Keijzer – Meeuwse, 
Organist: Rien Verwijs.  

 

 
 Orgelspel 
 Welkom  
 Openingspsalm (staande):  

Psalm 23c, vers 1, 2, 3 en 5.  
 
HET BEGIN 
 
 Bemoediging en groet, in wisselspraak:  
 
Ria: Waar twee of drie in Zijn naam 
geloof delen, hoop koesteren, liefde schenken,  
elkaar de hand toesteken, samen lasten dragen,  
elkaar levenskracht geven,  
daar is Hij in hun midden als bron van leven. 
 
Ria: Wij verwachten onze hulp van God, onze Schepper,   
Allen: die trouw is in eeuwigheid 
en nooit loslaat het werk van Zijn handen.  
Ria: Eer aan Hem, die was, die is en die komen zal.  
Allen: Amen.  
 
 We beantwoorden dit met het Klein Gloria; “Ere zij de Vader 

en de Zoon en Heilige Geest, als in de beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen”  
Hierna gaan we zitten 
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 Over deze zondag (Trinitatis) en het thema  
 Themalied: “Kom zing op deze dag” (mel. lied 672) 
 
1.Kom zing op deze dag met ons het lied van leven. 
En deel met ons het licht, de kracht door God gegeven. 
Drink met ons uit de bron van water rijk en fris. 
Vier mee, beleef het woord dat God met mensen is. 
 
2.Dat God met mensen is, dát willen wij beamen 
in woorden en in daad, met hart en handen samen. 
Zijn Geest doorádemt ons, bezielt héél ons bestaan. 
God die met mensen is, wil met ons verder gaan! 
 
KYRIE EN GLORIA 
 
 Gebed voor de wereld, met zeven kaarsen in alle kleuren  
 Lied: “Mensen van het vuur” (mel. lied 314) 
 
1.Mensen van het vuur zijn wij, van het God-bezielde leven, 
om de wereld, wijd en zijd, recht en richting te hergeven. 
God voedt ons geloof, de dromen,  
dat Zijn toekomst ooit mag komen. 
 
 Pinkstergedachte – Greet Brokerhof  
 
Als een windvlaag die ons aanraakt,                                                                                                    
als een kracht die vleugels geeft                                                                                                       
strijkt Gods adem langs de aarde,                                                                                                        
stroom van hoop voor al wat leeft. 
 
Kracht die mensen bij elkaar brengt                                                                                                          
en die grenzen opengooit.                                                                                                                               
Vuur dat koude harten opwarmt                                                                                                        
en de muur van ijs ontdooit. 
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Een bezieling diep van binnen                                                                                                            
als het trillen van een snaar.                                                                                                            
Door de Geest van God bewogen,                                                                                                       
staan wij open voor elkaar. 
 
Mensen komen in beweging,                                                                                                           
willen meedoen, vatten moed,                                                                                                         
willen bouwen aan een wereld  
waar het leefbaar is en goed.                                                                              
 
Als een windvlaag die ons uittilt  
boven ons beperkt bestaan                                                                                                                                                                                                     
wijst de Geest van God ons wegen                                                                                                      
die wij samen kunnen gaan 

 
 Loflied: “Alle eer en alle glorie”, lied 305 
 
HET  WOORD 
 
 Bijbellezing: Johannes 2:23 – 3:21 
 Schriftlied: De Heer heeft mij gezien (mel. lied 221): 

 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen 
 

 Overdenking 
 Meditatief orgelspel 
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HET ANTWOORD 
 

 Lied: “Verkondig alle mensen” 
(mel. Roept uit aan alle stranden)  

 
Verkondig alle mensen wat Hij je heeft gezegd: 
“Een nieuwe geest van vrede [is in je hart gelegd” – 2x] 
 
Verkondig aan de blinden: Een licht is opgegaan. 
Wij lopen niet verloren: [er is een weg te gaan – 2x] 
 
Verkondig aan wie treuren: je droefheid gaat voorbij. 
De zondaar vindt vergeving. [De liefde maakt je vrij – 2x] 
 
Verkondig aan wie sterven: je kunt in vrede gaan. 
Het werd voor jou ook Pasen. [Hij is je voorgegaan – 2x] 
 
Verkondig aan wie zoeken: Niet eeuwig duurt je nood. 
Hij is de weg naar vrede, [Hij is je levensboord – 2x] 
 
Verkondig heel de aarde en al wat adem heeft: 
Gelukkig zal hij wezen, [die in de liefde leeft – 2x] 
 
 Voorbeden, met gelegenheid voor stil gebed en afgesloten 

met het Onze Vader. 
 Collecte 
 
DE WERELD IN 
 
 Slotlied (staande): “Dank, dank nu allen God” (lied 704, 

ver 1 en 2)  
 
 Zegen van God, beantwoord met 704 vers 3.   


