
 

 

Liturgie II 
 

Orde van dienst 

Van zondag 18 november 2018 
 
Voorganger: ds. Marthe de Vries 

Organist: Hans Jacobi 

 

 ‘eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde.’ 
 

Voorbereiding 
Orgelspel 

 
Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw 

Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 
Zingen lied 865 

 
Votum en groet 

Zingen antwoordlied 

 Tot u Heer, is ons hart gericht, 

 Hier zijn wij open voor Uw Licht; 

 Gij geeft ons kracht tot stilt’en strijd, 

 Kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd! Amen. 

 (gemeente gaat zitten) 

 

Inkeer 
 



Gebed 

Inleiding 

 
Zingen lied Gezang 414. 

 
Ter eren ons Heren wilt al uw dagen 
dit wonder bijzonder gedenken toch. 
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen, 
doet ieder recht en wacht u voor bedrog. 
 
Bidt, waket en maket dat g' in bekoring 
en 't kwade met schade toch niet en valt. 
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring, 
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald. 

 
Woord en gebed 

 

Lezing Exodus 20:1-17 

 

Zingen lied  316: 1,2  

 

Lezing Galaten 5: 1, 13-26 

 

Zingen lied 316: 4,5 

Preek 

Orgelspel 

 

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. 

 
Uitzending en zegen 

 
Mededelingen, o.a. aankondiging van de bij de uitgang te houden collecten. 

De collecten zijn bestemd voor: 

 kwartaaldoel "St Vrienden van de Yayasan (Stichting) Pa van der Steur" (kindertehuis 

Indonesie).  

 De Remonstrantse gemeente 

De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn: 
 
Dinsdag 20 november Samen op stap naar het Teylers museum. (aanmelden bij Jacques Zwaan 
 
Zaterdag 24 november, 10:30 uur muziekcursus met Hans Jacobi.   
 
Zondag 25 november 10:30 uur Herdenkingsdienst overleden gemeenteleden.  
 

Zingen slotlied 416 

 

Uitzendingswoorden en zegenbede 

G: (gezongen) Amen, amen, amen. 

 

 



 

Joost van den Vondel, Hollantsche Transformatie, 1618



 

Gommer en Armijn te Hoof 
Dongen om het recht geloof 
Yeders in-gebracht bescheijt 

In de Weech-schael wert geleijt 
Docter Gommer arme knecht 

Haddet met den eersten slecht, 
Mits den schranderen Armijn 

Tegen Bezam, en Calvijn 
Ley den Rock van d’Advocaet, 

En de Kussens 
En het breijn dat geensins scheen 

Ydel van gesonde reen, 
Brieven die vermelden plat 

‘tHeylich recht van elcke Stadt. 
Gommer sach vast hier en gins 
Tot so lang mijn Heer de Prins 
Gommers syd’ die boven hing, 

Trooste met sijn stale Kling 
Die so swaer was van gewicht, 

Dat al ’t ander viel te licht. 
Doen aenbad elck Gommers pop 
En Armijn die kreech de Schop. 

 

 


