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Orgel: ‘improvisatie op Psalm 84’  
(Hoe brand ik van genegenheên om ’s HEEREN voorhof in te treên…, 

 psalmboek berijming 1773) 

 

Welkom en aansteken van de kaars  
 

(Gemeente gaat staan) 
 

Votum en groet 
 
(Gemeente gaat zitten) 

 

Orgel: ‘Tot U Heer is ons hart gericht’ 
 

Inleidende Bijbellezing: uit Psalm 122 
 

Verootmoediging 
 

Bijbellezing: Psalm 118 
Loof de HEER, want hij is goed, 
eeuwig duurt zijn trouw. 
2 Laat Israël zeggen: 

‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – 
3het huis van Aäron zeggen: 

‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – 
4wie de HEER vreest, zeggen: 
‘Eeuwig duurt zijn trouw.’ 
5 In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’ 
En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte. 
6 Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, 
wat kunnen mensen mij doen? 
7 Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde, 

kijk ik op mijn haters neer. 
8Beter te schuilen bij de HEER 

dan te vertrouwen op mensen. 
9Beter te schuilen bij de HEER 
dan te vertrouwen op mannen met macht. 

 

Orgelimprovisatie 
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Preek: ‘Hij gaf ons ruimte’ (Psalm 118: 5) 
  

Orgelimprovisatie 
 

Herdenking overledenen 
 

Voorbeden,  Stil gebed (U hoort heel zachtjes ‘Nada 

te turbe’), afgesloten met het gezamenlijk 

gebeden ‘Onze Vader’ 
 

 

Orgelspel: Gezang 390 (‘k Wil U, o God, mijn dank 

betalen - LvdK 1973) 
 
(Gemeente gaat staan) 

 

Uitzending en zegen 
 
U wordt verzocht tijdens het orgelspel weer te gaan 

zitten in verband met de opname! 
 

Orgelspel: Prelude en Fuga in F  

(Johann Sebastian Bach, BWV 556) 
 

Collecte (bij de uitgang): Bij de uitgang vindt één 

collecte plaats. De opbrengst daarvan is voor de helft voor 

de diaconie en voor de andere helft voor de 
Remonstrantse Gemeente Rotterdam. 
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U bent ook van harte welkom bij de volgende 
diensten deze maand: 

 
• 10 juli – aanvang 19.00 uur 

Uitzending via YouTube op 12 juli  
 

• 17 juli – aanvang 19.00 uur  

Uitzending via YouTube op 19 juli  
 

• 24 juli – aanvang 19.00 uur 
Uitzending via YouTube op 26 juli 

 
 

 
Youtube-kanaal Remonstranten Rotterdam 

 
 

Voor meer informatie kijkt u op onze website:  

rotterdam.remonstranten.nl 


