
 
 

 

 

 
 
 
 

Orde van dienst 

Van zondag 19 juli  

Voorganger: Madelief Brok  
Organist: Hans Jacobi 

 



Voorbereiding 
 
Orgelspel 

 
Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw 

 
Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 
 

We luisteren (c.d) naar het lied 278: Dit Huis Vol Mensen  

 
Votum en groet 

 
Spreken antwoordlied door de gemeente 

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, Eeuwige, in de tijd. Amen    
 (gemeente gaat zitten) 

Inkeer 
 
Inleidende bijbellezing 
 

Gebed 
 



Orgelspel (1)  
 

Woord en gebed 
 

Lezing Genesis 21: 14-19 
 

We luisteren (c.d) naar The Prayer Cycle- A Choral Symphony  

Father won't you carry me 

For the ocean is wide 

Father won't you carry me 

For my boat is so small. 

 

Father on a moonless night 

Help me cross the stormy sea. 

Out here in the darkness 

Help me find my way back home. 

 
Father won't you carry me 

For the oceans wide 

Father won't you carry me 

For my boat is so small. 

 

  



Father in this season of dying 

Let me sleep in your arms 

And come watch over me 

Someone watching over me, over me 

 
Father won't you carry me 

Father won't you carry me 

Father won't you carry me ... Home 

 
Lezing gedicht “Het Derde Land” 

 
Pianospel  

 
Preek 

 

Orgelspel  

 

Voorbeden 

 

Stil gebed 

 

  



Gesproken 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. 

 

Uitzending en zegen 

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

 

Luisteren (c.d) naar slotlied 419: Wonen Overal  

 

Uitzending en zegenbede 

 

  



Gemeente spreekt op muziek: Amen, amen, amen  

 

 

De collecten zijn bestemd voor: 

• De 1ste  collecte is voor De Voedselbank  

• De 2de  collecte is voor de Remonstrantse gemeente 

 
 

De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn: 

Woensdag 22 juli, 14.00 tot 16.00 uur, Zomercursus  
o.l.v. dr. Johan Goud (aanmelden verplicht via het bureau)  

Vrijdag 24 juli, 14.00 tot 16.00 uur, Zomercursus 
o.l.v. dr. Johan Goud (aanmelden verplicht via het bureau) 

Zondag 26 juli, 10.30 uur, Kerkdienst o.l.v. dr. Johan Goud   
(aanmelden verplicht via het bureau) 

 

 

 


