
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Soekot Loofhuttenfeest  

 

Orde van dienst 

voor zondag  26 september 2021 

in de Remonstrantse kerk te Den Haag 

 

LEVEND WATER  

(nav Soekot – Loofhuttenfeest) 

Voorganger: ds Johan Goud 

Organist: Hans Jacobi 

Zang: allen  

 

 



Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars 

door Tineke van Royen   

 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 

Zingen lied 360: 1,2,4  

 

Votum en groet 

 

Zingen antwoordlied (Tot U, Heer) 

 

Tot U, Heer, is ons hart gericht. 

Hier zijn wij, open voor uw licht.  

Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.  

Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen  

  

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Inkeer 

 

Gebed  

 

  



Zingen lied 126a: 1, 2  

 

Woord en gebed 

 

Inleidend woord en lezing Leviticus 23:39-43  

 

Zingen lied 718: 1,4 

 

Lezing Prediker 9:4-10  

 

Orgelspel 

 

Lezing Johannes 7: 1-3, 37-38 

 

Zingen lied 760: 1,2,3 

 

 

Preekn.a.v. Joh.7:38 “Rivieren van levend water zullen 

stromen uit het hart van wie in mij gelooft” 

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden 

 

  



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 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. bloemengroet, aankondiging van de 

collecten  

 

Collecte bij de uitgang:  
 

- Participatie Keuken Den Haag * 

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag  

 

 

(gemeente gaat staan) 

 



Zingen slotlied 791 

 

Uitzendingswoorden en zegenbede (gevolgd door 

gezongen Amen) 

 
 

 

* In het derde kwartaal van 2021 collecteren we voor de 

Participatie Keuken Den Haag,  

De Participatie Keuken helpt de kwetsbaren in Den Haag via 

gezonde maaltijden om zich weer (sociaal) gezond, gezien en 

gewaardeerd te voelen. Centraal in de aanpak staan 

(gezonde) voeding en participeren, omdat gezonde voeding en 

van toegevoegde waarde willen zijn in de maatschappij 

behoren tot de basisbehoeften van de mens. 

(www.participatiekeuken.nl) 

 

 

  



U kunt uw donatie ook overmaken naar rekening:  

NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding 

van: Participatie Keuken.  

U kunt ook met onderstaande QR-code uw  

bijdrage voor de collecte overmaken. 

 

 

 

Hartelijk dank! 
 

De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten van de 

gemeente zijn: 

 
Zaterdag 2 oktober 10.00 uur:  

samen poëzie lezen o.l.v. Ingrid de Bonth 

 

Zaterdag 2 oktober, 17.00 uur: 

Opening Expositie Doortje van Ginneken  

 

Zondag 3 oktober 10.30 uur:  

kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek met medewerking van 

Doortje van Ginneken 
 

 

 


