
Liturgie II    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orde van dienst van zondag 9 mei  

 

‘Kom maar mee en je zal zien’ 

 

Voorganger ds. Marthe de Vries  

 

Organist: Hans Jacobi, zang: Frederiek Muller 

  



Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming door: Ettjen Modderman  

 

Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 

Zingen lied  825: 1,3, 8 

 

Votum en groet 

 

Zingen antwoordlied 



 

Inkeer 

 

Inleidende lezing:  ιχθυς   

[titel: in Griekse letters: Ichthus = vis] 

De vis, getrokken door mijn hand 

en èven vrij nog van de golven, 

zal straks gewist zijn van het strand 

en door de grote vloed bedolven. 

Maar in het water, dat hem nam 

zwemt levende het Monogram. 

Geheime trek van tij en maan: 

Hij zal op alle kusten staan. 

Ida Gerhardt, uit 'Het levend monogram', 1955 

Gebed 

 

Zingen lied 392  



Woord en gebed 

 

Lezing Johannes 1: 35-43 

 

Zingen Lied 531   

 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Mensen die wij gedenken  

 

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 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. 

 

Mededelingen door kerkenraadslid  

 

De collecten zijn bestemd voor:  

• Stichting Madalief * 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag 

en omstreken 

 

 



Zingen slotlied 655 

 

Uitzending en zegenbede 

  

* De stichting Madalief is een non-profit organisatie met 

als doel om de kansarmste kinderen in Madagaskar (b.v. 

met schoolgeld en voedselhulp) een betere toekomst te 

bieden. (zie ook www.madalief.nl) 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op: 

NL93INGB0000006397  

onder vermelding van:  

het collectedoel Stichting Madalief en/of 

Remonstrantse gemeente.  

 

 
  

http://www.madalief.nl/


U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage 

voor de collecte overmaken. 

 
 

U kunt na de dienst napraten via de onderstaande  

link via Zoom.  

 

Klik hier om naar Zoom te gaan 

 

Kerkdiensten in de komende weken: 

Zondag 16 mei om 10.30 uur:  

kerkdienst o.l.v. André Meiresonne 

https://zoom.us/j/99257803582#success

