
Liturgie II 

 

 

 

 

 

Orde van dienst  

 

Van zondag 13 juni 2021 

 

Wat laat je achter, wat neem je mee? 

 

Voorganger ds. Jan Berkvens 

Organist: Hans Jacobi 

Cantorij: Sjoerd Jansen, Geerte Hage, Marianne van Steenis 
en Madzy van der Kooij   



Voorbereiding 
 
Orgelspel 

 
Verwelkoming door: Rachel Adriaanse 

 
Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 
 
Zingen lied 462 Zal er ooit een dag van vrede  
(couplet 1, 2, 3, 5) 

 
 
Votum en groet 

 
Zingen antwoordlied 



 

 

Inkeer 
 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed 

 
Zingen lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon 
(couplet 1 en 3) 

 

 

 

 
Woord en gebed 
 



Lezing Galaten 5: 13-15 

 

Zingen lied 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben (couplet 1 en 5) 

 
 
Lezing uit: Peter van Os, Liever dier dan mens 

 

Zingen lied 1013 Als alle mensen vogels dromen  
(couplet 1, 2, 3) 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Voorbeden (Antifoon: Wek Uw kracht en kom ons bevrijden 
Refrein 295) 

 

 
 



Onzevader gezongen: 1006.   

 

Uitzending en zegen 

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

De collecten zijn bestemd voor:  

• Stichting Madalief * 
• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en 

omstreken 

 
Zingen slotlied 1014 Geef vrede door van hand tot hand 
(couplet 1, 3, 4) 

 

 

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.  

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage 

voor de collecte overmaken. 

 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Activiteiten komende weken: 

Zaterdag 19 juni, 11.00 uur Lezing via Zoom door  
de heer Wout van Bekkum.  

Meer informatie over de lezing kunt u vinden op de website 
en in de Nieuwsbrief van 10 juni 

Zondag 20 juni, 10.30 uur Kerkdienst met ds. Reinhold Philipp  

http://www.madalief.nl/


 


