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Voorbereiding 
Orgelspel  
 
Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping en inkeer 
Zingen Lied 221: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ (vs.1,2,3) 
 
V: Onze hulp is in de naam van de levende God 
G: (gezongen) die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Hoor, Heilige Geest, wij roepen u 
G: (gezongen) Wek ons tot leven, hier en nu 
 
V: Genade zij u en vrede, van Hem die is en die was en die komt. Amen 
 
V: (…..) Wij bidden u, eeuwige God, wees ons genadig 
G: (gezongen) en doe ons in vrede leven 
V: Laat ons vandaag uw liefde zien 
G: (gezongen) en schenk ons uw heil 

(gemeente gaat zitten) 
 

Antwoordlied: ‘Tot U, Heer, is ons hart gericht’ 
 
Gebed 
 
Inleidend woord en lezing van Genesis 4:1-15  
 
Zingen Lied 272: ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’ (vs 1,3,4) 
 
 

Woord en gebed 
 



 

 

Lezing Deuteronomium 30:11-20 
 
Zingen Lied 316: ‘Het woord dat u ten leven riep’ (vs 1,2,3,4) 
 
Lezing Matteus 21:28-32 
 
Overdenking   
 
Orgelspel 
 
Zingen Lied 422: ‘Laat de woorden die we hoorden’ (vs 1,2,3) 
 
Stilte 
 
Dank- en voorbeden 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals 
wij onze schuldenaars vergeven. En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 
van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen, amen. 
 

Uitzending en zegen 
 
Mensen aan wie we denken (bloemengroet, kaart, collectes e.d.) en afkondigingen 
 
Zingen Lied 1010: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ (vs 1,2,3,4) 
 
Uitzendingswoorden en zegen 
 
G: (gezongen) Amen, amen, amen. 
 
 

 

Informatie 
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

 Hope Village (een weeshuis in Namibië) 

 De Remonstrantse gemeente Den Haag 
 
 

 De volgende kerkdienst is op zondag 15 oktober.  De voorganger is dan ds J. Nijwening. 

 

Activiteiten komende weken: 
Dinsdag 10 oktober 14.30 uur:  bijbelcursus o.l.v. ds R. Philipp 
 
Dinsdag 10 oktober 20.00 uur: debat café met Maarten van der Graaff o.l.v. ds J.F. Goud  
 
Donderdag 12 oktober 14.00 uur: meditatie o.l.v. ds R. Philipp 
 
Vrijdag 13 oktober 14.00 uur: leeskring Latijn o.l.v. ds G. Berveling 



 

 

Zaterdag 14 oktober 10.00 uur: poëzie lezen o.l.v. Ingrid de Bonth 


