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Geworteld en verbonden 
 

Voorbereiding 
 

Orgelspel 
 
Welkom en aansteken van de kaars 

 
Aanroeping en inkeer 

 
We zingen (staande): De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280) 

 

Votum en groet  
 

voorganger:    Ons samen-zijn dragen wij op aan de levende God 
gemeente:       die liefde is en de grond van ons bestaan 
voorganger:     die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 

gemeente:       die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 
voorganger:     Vrede zij u 

gemeente:       De wereld zij vrede 

 
We zingen:      Tot U, Heer, is ons hart gericht 

 
(gemeente gaat zitten) 
                                                                                               

Gebed van inkeer 

We zingen “Doe lichten over ons uw aangezicht”  (Lied 368c, 3x) 

 

Bevestiging 

 

Inleidende woorden 

 

Vraagstelling en antwoord 

aan de voorganger 

 

aan de gemeente 

En, u, gemeente, wilt u nu opstaan en de volgende vraag beantwoorden? 



Belooft u, Antje van der Hoek, in uw kring op te nemen, haar te omringen met 

uw medeleven en met haar mee te werken in onze dienst aan God en de wereld? 
 

Wat is hierop uw antwoord? - Ja 
 

Zegenbede 

 

We zingen “Neem mij aan zoals ik ben” (Lied 833, 2x) 

 

Woord en gebed 

 

Bijbellezing Psalm 1:1-3 

 

We zingen “Van ver van oudsher aangereikt” (Lied 326) 

 

Overweging 

 

Stilte/Orgelspel  

 

Tijdens de voorbeden zingen we “Kyrie, kyrie, kyrie eleison …”  (Lied 367d)”.  

 

Het stil gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn 

roepen U bereiken” (Lied 367f).  

 

We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gezongen Onze Vader (melodie 

Rimski Korsakov – zie inlegvel liedboek). 

 

Sluiting 

Mensen aan wie wij denken en mededelingen 

 

We zingen (staande) “Nu wij uiteengaan vragen wij God” (Lied 423)  
 

Uitzending en zegenbede/ gezongen Amen  

 

 

 

 

 

Informatie 
De collecten zijn bestemd voor: 

 De Remonstrantse gemeente (IBAN: NL93 INGB 0000 0063 97, o.v.v. gemeente) 

 Het diaconale doel van dit kwartaal: Stichting Present  (IBAN: NL93 INGB 0000 0063 97, o.v.v. 
het doel) 

 
De volgende kerkdienst is op 5 maart.  In deze dienst zal ds Reinhold Philipp voorgaan. 
 


