
Zondag 30 mei 2021 ‘Trinitatis’ 
 
voorganger Ron Lafeber 
ouderling Janine v.d. Kooi 
organist Frederik de Vries 
 
orgelspel 

welkom 
de paaskaars wordt aangestoken 
 
lied Ps. 8b  
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
lied 686 
 
Kyrië : voor de slachtoffers van corona in 
India en Nepal - Rikkert Zuiderveld  
 
Glorialied 705 : 1, 3, 4  
 
gebed 
 
schriftlezing Matth. 28 : 16-20 
 
lied 663 
 
verkondiging 
 
lied “Ik zal er zijn” - Sela    
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: Geen dood en geen leven,  
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.  
 
gebeden 
lied “God fan fier”  

God fan fier en hein ùs Heit 

dat wy hilligje jo namme 

ûnder ùs sa faak ûntwijd 

troch jo eigen bern beskamme 

 

Bûch de folken nei jo wet, 

lit jo ryk op ierde komme. 

Byn jo wil ús op it hert 

en wy sykhelje ferromme. 

 

Jou ús hjoed ús deistich brea 

en ferjou wat wy misdiene, 

sa't ek wy ferjûn ha, Hear, 

al dy't skuldich foar ús stiene. 

 

Lit oer ús gjin neare nacht, 

lied ús net yn blyn begearen. 

Binne wy yn duvels macht, 

Hear, ferlos ús fan 'e kweade. 

 

God fan fier en hein ús Heit, 

wûnder heimnis is jo namme, 

grut yn krêft en hearlikheid, 

oant yn alle tiden. Amen 

 

collectemoment  - orgelspel     

diaconie : ‘artsen zonder grenzen’ 

 

lied 302  
 
zegen 
 
orgelspel 
 
collectemoment  Ontmoetingskerk 
 


