
IN DE TIJD - UIT DE TIJD 
 

Openingszondag 

3 september 2017 

in de Remonstrantse kerk 

te Den Haag 

 

 

PROGRAMMA 

10.30 uur    Kerkdienst  

11.30 uur    Presentatie jaarprogramma door Rob Esveld  

11.45 uur    Koffie en lunch  

12.30 uur    Workshops  

 

13.15 uur    Afsluiting door Hans Jacobi  

 

Toelichting workshops: 

 

1. Samen poëzie lezen. Met Ingrid de Bonth in de tuinzaal 

Samen lezen en ervaren van poëtische teksten rond het jaarthema ‘tijd’. We zullen daarbij 

aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, 

metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen. 

2. Samen zingen. Met Hans Jacobi in de kerkzaal 

Psalmzingen door de tijden heen. De psalmen weerspiegelen uiteenlopende emoties van 

vreugde en verdriet. In deze mini workshop zingen we ze op verschillende manieren, van 

eenstemmig gregoriaans tot meerstemmige canons. 

 
3. Samen de dienst/overdenking nabespreken. Met Antje v/d Hoek en Reinhold Philipp in 

de bibliotheek 

 

 

 

 

 

KERKDIENST 

 

Voorgangers: ds Antje van der Hoek en ds Reinhold Philipp  

Organist: Hans Jacobi 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom en aansteken van de kaars door Ingrid de Bonth 

 



Zingen (staande):  Vol van verwachting zijn wij gekomen (Tussentijds B1)  

 

Aanroeping en inkeer [liturgie I; tekst en melodie overnemen]  

 

De aanwezigen gaan zitten. 

 

Gesprek met de kinderen  

 

Zingen:    Ik zal er zijn voor jou (Tussentijds D 2, 1.3.4) 

 

Gebed  

 

Zingen:  Lof God, loof Hem overal (lied 150)  

Schriftlezing: Prediker 1:1-11  Hoe omgaan met de tijd?  

Zingen:  Het woord dat u ten leven riep (lied 316, 1.2.3) 

 

Lezingen: 1 Korintiërs 13:1-13  Geloof, hoop en liefde  

 

Zingen:  Adem van God, vernieuw ons bestaan (lied 368g) (voorzanger – allen 2x) 

 

Overdenking 

 

Orgelspel  

 

Gedenken overledenen 

 

Zingen: Bron van liefde, licht en leven (lied 793, 1.3) 

 

Voorbeden 

… daarom bidden wij en zingen:  

Houd mij in leven, wees Gij mij redding (lied 368d) 

 

Onze Vader (gezongen) 

 

Mensen aan wie we denken en mededelingen 

 

Zingen (staande):  Vervuld van uw zegen (lied 425)  

 

Uitzending en zegenbede (gezongen Amen)  

 

De aanwezigen gaan zitten. 

 

Presentatie jaarprogramma door Rob Esveld  

 

Orgelspel 

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

• Stichting Haarwensen  



• De Remonstrantse gemeente Den Haag 

Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat kinderen die als gevolg van een medische behandeling 

of een andere oorzaak kaal zijn of worden, een pruik van echt haar kunnen dragen zonder dat 

daar kosten aan verbonden zijn voor de ouders. 

 

Na de lunch en de workshops komen we om 13.15 uur in de kerkzaal weer bij elkaar voor de 

afsluiting. 

 

AFSLUITING 

 

We zingen het gedicht van Alfred Tennyson op de melodie van het antwoordlied (lied 134). 

 

Strong Son of God, immortal Love,   

Whom we, that have not seen thy face,   

By faith, and faith alone, embrace,   

Believing where we cannot prove;   

   

Thou wilt not leave us in the dust:   

Thou madest man, he knows not why;          

He thinks he was not made to die;   

And thou hast made him: thou art just.   

   

Our little systems have their day;   

They have their day and cease to be:   

They are but broken lights of thee,   

And thou, O Lord, art more than they.     

   
(Tussenspel orgel) 

 

We have but faith: we cannot know;   

For knowledge is of things we see;   

And yet we trust it comes from thee,   

A beam in darkness: let it grow.   

   

Let knowledge grow from more to more,       

But more of reverence in us dwell;   

That mind and soul, according well,   

May make one music as before.  

 
Uit: In Memoriam van Alfred Tennyson 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kerkdienst  

(Guillaume van der Graft) 

 

Wij zaten als één man Jona 

in de gewelven van de vis, 

ribben bogen omhoog naar 

de nok, grijs en grootscheeps. 

 

Toen schoot een brok in de keel vanochtend 

van het monster: het was een psalm 

van door het water gekwelden, 

droog en doodkalm. 

 

Het strottenhoofd van de kansel 

geraakte in trilling – men schrok, 

maar het altaar begon te dansen, 

men hoorde duidelijk: 

 

Laat iedereen rustig blijven, 

er komt een barenswee, 

in levenden lijve 

verlaten wij de zee! 

 

Amen, zo geschiedde 

en de wind wreef ons droog. 

Wij konden weer lopen en fietsen 

met de zon in het oog. 

 

 


