
Liturgie voor de 1e zondag na Trinitatis, 14-06-2020,  ELK Utrecht/Zeist 
 
Voorbereiding 
Stilte 
Klokgelui 
Orgelspel 
 
Inleidende woorden  
 
Ingangslied door de voorzanger: Lied 280: 1, 2, 3 en 7  
 
voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
gemeente:    AMEN 
voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
gemeente:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
voorganger:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente:    EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
Gebed van toenadering:  
 
Heer, onze God, 
wat zijn wij zonder U? 
Onze geest heeft Uw licht nodig, 
onze wil Uw kracht, 
onze ziel Uw vrede. 
Neem Gij ons leven in Uw hand 
en reinig ons van ongerechtigheid. 
 
…gebedsstilte… 
 
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
opdat wij Uw kinderen mogen zijn 
en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. 
Heer, hoor ons gebed en vergeef ons  al wat wij misdeden,  
 
gemeente:    OPDAT WIJ WEER IN VREDE LEVEN. 
voorganger:  Amen. 
 
Introïtus  
Voorzanger: Antifoon Psalm 13:6a 
 
Voorganger leest: Psalm 13 

Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, 
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? 
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen 
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? 
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? 



 
Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God! 
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink 
Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’ 
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk. 
 
Ik vertrouw op uw liefde: 
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, 
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen. 

 
Voorzanger herhaalt de antifoon Psalm 13:6a 
 
Kyrië: 
Laten wij God tot ontferming aanroepen en Zijn Naam grootmaken op deze aarde: 
 
Het Kyrië uit lied 299e wordt uitgesproken door de gemeente  
Heer ontferm U 
Christus ontferm U 
Heer ontferm U over ons  
  
Gloria gezongen door voorzanger: Lied 299e 
 
Dienst van het Woord 
 
Groet  
Vg:  De Heer zij met u 
allen:  en met uw geest 
 
Zondagsgebed  
Heilige God, leer ons de weg kennen die naar het leven voert. 
Open ons hart voor Uw Woord en zet ons op het spoor van Jezus 
Uw betrouwbare Getuige, die ons voorgaat naar U, 
dit uur en alle dagen van ons leven, 
door Jezus Christus, onze Heer, die met U en uw Geest  
leeft en regeert nu en tot in eeuwigheid. 
gemeente:         AMEN. 
 
Lezing Oude Testament: Exodus 22: 20-27 

Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen 
geweest in Egypte. Weduwen en wezen mag je evenmin uitbuiten. Doe je dat toch en 
smeken zij mij om hulp, dan zal Ik zeker naar hen luisteren: Ik zal in woede ontsteken en 
ieder van jullie doden, en dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden en jullie kinderen 
wees. 

Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, gedraag je dan niet als een 
geldschieter en vraag geen rente van hem. Als je iemands mantel als onderpand neemt, 



moet je die voor zonsondergang aan hem teruggeven, want hij heeft niets anders om zich 
mee toe te dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen? 
Als hij mij om hulp smeekt, zal Ik naar hem luisteren, want Ik ben een genadige God. 

Je mag God niet lasteren en je mag de leiders van je volk niet vervloeken. 

Graduale: Psalm 1a door voorzanger 
 
Epistellezing: 1 Johannes 4: 8, 16b-21 
 
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.  

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, 
opdat we door hem zouden leven.  
 
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar 
liefhebben.  
 
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn 
liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we 
doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu 
getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.  
 
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.  
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie 
in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 
 
Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het 
oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De 
liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt 
straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief 
omdat God ons het eerst heeft liefgehad.  
 
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. 
Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die 
hij wel ziet, niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God 
liefheeft, moet ook de ander liefhebben. 
 
Orgelspel 
 
Aankondiging Evangelielezing: ‘Halleluja’ door de voorzanger  
Allen gaan staan 
 
Evangelielezing: Lucas 16: 19-31 



Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen 
en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort 
van zijn huis, overdekt met zweren.  
 
Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er 
kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar, en 
hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf 
en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, 
zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham, heb 
medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water 
dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar Abraham zei: 
“Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl 
Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.  

Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan 
dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.”  

Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader 
stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in 
dit oord van martelingen terechtkomen.” Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: 
laten ze naar hen luisteren!” De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de 
doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” Maar Abraham zei: “Als ze niet naar 
Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de 
dood opstaat.”’ 
 
Gesproken acclamatie: “Lof zij U, o Here” 
Allen gaan zitten 
 
Preek 
‘Zingen’: Lied 912: 1, 2, 4 en 6 uitgesproken en met inleidend en afsluitend orgelspel. 
 
Dienst van gaven en gebeden 
 
Afkondigingen: collecte bij het uitgaan van de kerk! 
* 
* 
* 
 
Collecte (voor…) 
Offerrandemuziek 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Vader in de hemel, 
U geeft ons mensen alles wat wij nodig hebben. 
Daar danken wij U voor! 
 
Wij willen U helpen Uw gaven door te geven, 
zodat iedereen genoeg krijgt, 



hier in Utrecht, Nederland,  
en overal in deze wereld, 
elke dag opnieuw. 
 
Hoor ons, als we ieder persoonlijk in stilte aan U voorleggen waar ons hart vol van is: 
……… 
Hoor ons, als wij samen bidden met de woorden die Jezus ons leerde: 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; 
geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Rijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid,  
Amen 
 
Allen gaan staan 
 
Slotlied gesproken: Lied 416:  “Ga met God en Hij zal met je zijn” 
uitgesproken en met inleidend en afsluitend orgelspel: 1 (vrg), 2 (allen), 3 (vrg), 4 (allen) 
  
Zegen met gesproken ‘Amen’  
 

De Here zegene U en Hij behoede U, 
             de Here doe Zijn aangezicht over u lichten  
             en zij u genadig, 
             de Here verheffe Zijn aangezicht over u  
             en geve u Zijn vrede,  
 Amen 
 
 
 
 


