
Liturgie I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orde van dienst 

Van zondag 27 juni 2021, 3e Zondag van de zomer. 

 

Voorganger ds. Jan van Aller, ( P.K.N.),  

Geestelijk Verzorger Politie 

Organist: Hans Jacobi 

cantorij: Rachel Adriaanse, Marianne van Steenes,  

Marleen Wahlen, Ettjen Modderman  

  



Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming door: Gerry Westland 

 

Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping en inkeer 

 

Zingen lied 865: 1 en 2, ‘’ Komt nu met zang”  

 

 

 



Gebed 

 

Zingen lied 680: 1 en 4. ‘Kom heilige Geest gij vogel Gods’ 

(lofzang – uitgezonderd tijdens de adventtijd en de lijdenstijd) 

 

Woord en gebed 

 

Lezing Numeri 27: 12 - 23 

 

Zingen lied 753 : “Er is een land van louter licht” ,  1 – 3  

 

Lezing Ev. naar Johannes 10: 22 - 30 

 

Zingen lied 753: 4,5,6 

 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Mensen die wij gedenken  

 



 

- Onze Vader (gesproken) 

 

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. 

 

 

  



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  425, ‘Vervuld van Uw zegen’ 

 

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. 

 

 

 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

Kerkdiensten in de komende weken: 

 

Zondag   4 juli  om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp  

 

Zondag 11 juli om 10.30 uur  

Kerkdienst o.l.v. ds. Martine Wassenaar  

 

Zomeravonden in onze kerk (om 20.00 uur): 

 

Donderdag 8 juli en woensdag 14 juli, 

twee zomeravonden met gedichten en muziek    

 

   


