
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie II 
 

Orde van dienst 

Van zondag 14 juni 2020 
 
Voorganger ds. R.G.E.Lutmers 

Organist: Hans Jacobi 

 



Voorbereiding 
 

Orgelspel 

 
Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw 

 
Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 
 

We luisteren naar Psalm 100 geheel 

 

  



 

 

Votum en groet 

 
Luisteren naar antwoordlied 

  



Inkeer 
 

Inleiding op het thema van de dienst. 

 
Gebed 

 

Luisteren naar Lied 221 geheel 

Zo vriendelijk en veilig 

 

 

  

  



2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

  waakt over mij en over al mijn gangen. 

  Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

  om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

  Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

  Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

  

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

  dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

  Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

  wil alle liefde aan uw mens besteden. 

  Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 

  Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

 

Woord en gebed 
 

Lezing I Samuel 4: 1b t/m 11 
 

Lezing Mattheus 9: 35 t/m 10: 8. 

  



Luisteren naar Lied 339 a 

 

 

Verkondiging: Sacramenten: een aanraking door God 

Orgelspel 

Mensen die wij gedenken (overledenen alleen op de eerste 
zondag van de maand). 

Voorbeden 

  



Onze Vader  
 
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 ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid 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 
 

 

  



Luisteren naar slotlied 675  

 

 



 

 



 

Uitzending en zegen 

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

(Indien er een gastpredikant voorgaat wordt dit door een 
kerkenraadslid gedaan) 

Uitzending en zegenbede 

Amen  

  



De collecten zijn bestemd voor: 

• De 1ste  collecte is voor Coloful Chances  

• De 2de  collecte is voor de Remonstrantse gemeente 

 
De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn: 

Zondag 21 juni, 10.30 uur Kerkdienst o.l.v. ds Martijn Junte  


