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Thema:  De kracht van ontmoeting 

 

Voorgangers: Ds Antje van der Hoek en Robina 

Joemmanbaks (Mobarakmoskee, Benoordenhout) 

Organist: Hans Jacobi, Welkom: Rachel Adriaanse 

Zang: Pieter van Winden, Marianne van Steenis,  

  Tineke van Royen, Rachel Adriaanse 
 



Orgelspel  

Welkom en aansteken van de kaars  

Cantorij zingt  

‘Het licht dat weer opnieuw begon’  

(Lied 214:1, 2, 5, 6 en 8) 

 

Votum en groet (gemeente gaat staan) 

v Ons samen-zijn dragen wij op aan levende God 

g die liefde is en de grond van ons bestaan 

v die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 

g die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 
 

Groet 

 

v Vrede zij u 

g  De wereld zij vrede 

 

 

  



Inleidend lezing/ Gebed van inkeer 

Acclamatie: ‘Wees hier aanwezig, God van de machten’’ 

(Lied 294, voorzanger 1x) 

 

Lezingen   

Koranrecitatie en bijdrage van Robina Joemmanbaks 

Bijbellezing – Mt 22: 34-40 

 

Acclamatie: ‘Alleluia, alleluia, Uw woord, vaste grond 

onder de voeten’ (Lied 339d, voorzanger 1x) 

 

Overweging 

 

Stilte/Orgelspel 

 

  



Cantorij zingt  

Een mens te zijn op aarde (Lied 538) 

 

Voorbeden Tussendoor acclamatie: ‘Kyrie, kyrie, 

kyrie eleison’ (Lied 367d, voorzanger 3x) 

Stil gebed en Onze Vader (orgel speelt Lied 369c, 

gemeente spreekt woorden van Onze Vader uit) 

(kort intermezzo orgel)  

Onze Vader, die in de hemel zijt.  

 Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

 

(Intermezzo orgel) 

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze 

schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 

boze.  
 

(Intermezzo orgel) 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  

 

 

 



Mededelingen  

 

Vredegroet 

 

Slotlied gezongen door cantorij: ‘’Wonen overal 

nergens thuis’ (Lied 419) 

Uitzending en zegenbede (gemeente gaat staan) 

 

Gezongen Amen door cantorij: ‘Vervuld van uw zegen’ 

(Lied 425) 

 

 

  



Orgelspel-  

De collecten zijn bestemd voor: 
 

• Corona-hulp India 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag 

en omstreken 

 

Robina Joemmanbaks is onze gast in deze 

dienst, samen met enkele vrouwen van de 

plaatselijke vrouwenafdeling van de 

Mobarakmoskee. Enige toelichting: zij  werkt 

als secretaris Communicatie van 

vrouwenvereniging Ladjna Imaillah, afdeling 

Den Haag. Zij organiseert programma's waarin 

informatie wordt gegeven over de Islam én de 

Nederlandse cultuur. Het is, wat haar betreft, een 

uitwisseling naar beide kanten toe. Haar team 

organiseert lezingen, boekentafels en open dagen. 

Daarnaast maakt zij deel uit van het vertaalteam van de 

gemeenschap. Zij vertaalt Engelse boeken naar het 

Nederlands. In het verleden was zij werkzaam als 

bestuurssecretaresse bij de HBO-Raad. Zij werkte voor 

de voorlichter en leerde veel over perscontacten, maar 

ook het corrigeren van beleidsstukken. Deze ervaring zet 

zij nu in ten bate van de redactie van tijdschrift Khadija 

van de vrouwenvereniging.   
 

 
Agenda  komende week: 

 
 

Zondag 25 oktober, 10.30 uur, kerkdienst o.l.v.  
 

ds. Reinhold Philipp  


