
DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE 

HOORN 
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Collecte :  Hospice Dignitas, Hoorn 

 

 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken van de kaars 

 

Lied 280: 1 & 2 

2 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan 
 
Votum en groet 
 



Lied 280: 6 & 7 

7 
Dit huis slijt met ons aan de tijd 
maar blijven zal de kracht’ 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht 
 
Gebed 
 
Lied 413: 3 

Onze opgestane Heer, Jezus Christus, zegt: 
“Zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld” 
 
Wij vertrouwen deze woorden 



Lied 413: 1 

 
Schriftlezing: Jesaja 61:10,11 
 
Ik ben zeer vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God, 
want Hij heeft mij bekleed met de kleren van het heil, 
de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, 
zoals een bruidegom zich bekleedt met een priesterlijk hoofdsieraad, 
en een bruid zich tooit met haar sieraden. 
Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt  
en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen 
zo zal de Heer, “Heer” gerechtigheid doen opkomen 
en lof voor alle volken 
 



Lied 841: 1 & 2 

2 
Geloof om veel te geven, te geven honderd-in 
wij zullen leren leven, van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, de adem in en uit 
het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid 
 
Schriftlezing : Galaten 5:22- 26 
 
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie 
Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis 
geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest 
ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart 
toedragen. 
 
Stilte 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Gebeden en Onze Vader 
 



Lied 880: 1, 2 & 4 

2 
Ons leven op aarde, fontein van goedheid 
stroomt over in arbeid, in passie en pijn 
in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
in elk kind onbevangen en klein. 
 
4 
Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper 
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit 
Voel de kracht van de geest en volg het pad van de vrede 
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
 
Zegen 

 
Collecte DoRe Hoorn is in juni 2021 voor Hospice Dignitas in Hoorn. 

Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op  

bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68  

t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn  

onder vermelding van "collecte juni 2021".  


