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Orde van dienst  
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www.uytenbogaert.nl 
kerkdienst zondag 10.30 uur  

 
 

Remonstrantse Gemeente Den Haag 

Palmpasen 9 april 2017, aanvang 10.30u  
 

Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi  
Lezingen:  Henny Rijsdijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus op zijn palmezel 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Voorbereiding 
 
Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars 
 
Aanroeping en inkeer 
 
We zingen (staande): “Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon”  (Lied 220) 
Votum en groet  
voorganger: Onze hulp is in de naam van de levende God 
gemeente zingt:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorganger: Hoor, heilige Geest, wij roepen U: 
gemeente zingt:   wek ons tot leven, hier en nu. 
voorganger: genadezij U en vrede, van Hem die is, die was en die komt. Amen 
 
voorganger: (...) Wij bidden U, eeuwige God, wees ons genadig 
gemeente zingt:   En doe ons in vrede leven. 
voorganger: Laat ons vandaag uw liefde zien 
gemeente zingt:  en schenk ons uw heil. 
 (gemeente gaat zitten) 



                                                                                            
Gebed van inkeer/Inleidende lezing 
 
We zingen “Gezegend die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hoge! (Lied 535g voorzanger 
1x; gemeente 2x) 
 
Woord en gebed 
 
Bijbellezing  Zacharia 9: 9-10  
 
We zingen “Verheug u, gij dochter van Sion” (Lied 550: 1 en 2) 
 
Bijbellezing Markus 11:1-10  
 
We zingen  “Verheug u, gij dochter van Sion” (Lied 550: 3) 
 
Overweging 
 
Stilte/Orgelspel  
 
Tijdens de voorbeden zingen we “Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons”  (Lied 367e)”. Het stil 
gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken” (Lied 367f). 
We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gezongen Onze Vader (Lied 369c). 
 
Sluiting 
 
Mededelingen 
 
We zingen (staande) “God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven” (Lied 418)  
 
Uitzending en zegenbede/ gezongen Amen  

 
Van harte welkom bij de koffie! 

 

Agenda komende maand: 

do. 13/4  19.30u Witte Donderdag, Maaltijdviering 

vrij. 14/4 19.30u Goede Vrijdagviering 

zo. 16/4 Paasontbijt (9.30u) en Paasviering (10.30u) 

di. 18/4 20.00u Mijn kijk op God 2, Stephan Sanders 

di. 9/5 20.00u Onderweg naar Pinksteren, eerste bijeenkomst 

za. 20/5 16.00u Uytenbogaertlezing Joost Roselaers, nieuwe alg. secretaris remonstranten 
 

 
Informatie 
De collecten zijn bestemd voor: 

• De Remonstrantse gemeente (IBAN NL93 INGB 0000 0063 97, o.v.v. gemeente) 

• Het diaconale doel van dit kwartaal:  World Experience Filipijnen(IBAN NL93 INGB 0000 0063 
97, o.v.v. het doel)  

 


