
Remonstranten Den Haag 
 

 

Orde van dienst voor Pinksterzondag 
4 juni 2017 

voorgangers Ds Reinhold Philipp en  Ds Antje van der Hoek 

welkom: Ingrid de Bonth 
 

 
- Geef het vuur door! - 

 

 
 

Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars  

Aanroeping en inkeer 
 
We zingen (staande): ”Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen …” (Lied 
672: 1, 2, 3,  6 en 7)  

 
Votum en groet 

 
We zingen (staande): “Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!” (Lied 680: 3) 
 

Gesprek met de kinderen 
 

We zingen: "Kinderen, nu is de tijd gekomen…" 
 
Gebed van inkeer 

 
We zingen: “Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende (Kom Heilige Geest, 

ontsteek het vuur van uw liefde…” ) (Lied 681, 3x, voorzanger 1x, gemeente 2x)  
 

Woord en gebed 

Bijbellezing:   Gen 11: 1-9    



We zingen: “Van ver van oudsher aangereikt, een woord dat toch niet van ons 

wijkt…” (Lied 326: 1, 2, 3),  

  

Bijbellezing:   Handelingen 2:1-13  

We zingen: “Van ver van oudsher aangereikt, een woord dat toch niet van ons 

wijkt…” (Lied 326: 4-6)                                                                        

Overweging/Stilte/Orgelspel  

Gedenken overledenen 

We zingen: “Kom, God, en schrijf uw eigen naam” Lied 792, 1 en 3) 

Bevestiging kerkenraadslid Nico Swart 

We zingen: “ Hij die gesproken heeft een woord dat gaat” (Lied 362, 1 en 2) 

Verwelkoming nieuwe vrienden  

We zingen: “ Take, o take me as I am ” (Lied 833, voorzanger 1x, gemeente 2x) 

Bidden en geven 

Tijdens de voorbeden zingen we “Ontferm u God, ontferm u over ons …” (Lied 

367c); het Stil gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn 
roepen U bereiken” (Lied 367f). We besluiten de gebeden met een gezamenlijk 
uitgesproken Onze Vader 

 

Mededelingen en collecte 

Sluiting 

We zingen (staande): “Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben 
door uw kracht!” (Lied 675) 
 

Vredegroet 
 

Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen 
 
 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

• World Experience  

(schoon drinkwater en een huisartsenpost voor een sloppenwijk in Manilla)  

• De Remonstrantse gemeente Den Haag 

 

 

Welkom bij de koffie/ thee! 

 
 



 
 

 
Tussen het zingende kerkvolk - Willem Barnard  

 

 

Soms, als ze hun longen 

te boven zingen, 

het dak staat bol van geluid, 

kijk ik mijn ogen uit: 

 

alles verandert, de dingen 

staan stil te dansen, het altaar haast 

swingende, pinkstertongen 

worden de kaarsen en de gezichten 

 

van de gewoonste stervelingen 

glanzen van licht. 

Ik verwonder mij 

tot ik versta: 

 

zonder die tranen in mijn ogen 

had zich de wereld niet bewogen,  

gingen de dingen niet opgetogen  

al dat geloven achterna. 

 

 

 

 
 

 
 


