
                                     

Remonstrantse Gemeente Den Haag 

zondag 24 september 2017 

Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi 

 

Wat is wijsheid? Wie is als de wijze? 
 

 
 

 

De "Wijsheid" op de Spinozabrug in Utrecht (Pieter D'hont (1917 -1997)) 

  

Aanroeping en inkeer 

We zingen (staande): “Gij bron van tijd en eeuwigheid” (Lied 204: 1 -5, 8 en 9) 

Votum en groet (gezongen, afwisselend voorganger en gemeente) 

 
voorganger: Onze hulp is in de naam van de levende God 
gemeente:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorganger: Hoor, heilige Geest, wij roepen U: 
gemeente:   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:   En doe ons in vrede leven. 
voorganger: Laat ons vandaag uw liefde zien 
gemeente:  en schenk ons uw heil.                  (gemeente gaat zitten) 
                                                                              
                                                                       

Inleidende lezing/Gebed van inkeer 



We zingen “ Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen …”  
(Lied 368g 3x, voorzanger 1x, gemeente 2x) 
 

Woord en gebed 

Onderling gesprek over ‘wijsheid’: Wat is wijsheid? Wie is 'wijs'? 

We zingen “Zoek de wegen van de wijsheid ….”(Lied 849:1) 
  

Lezing - Wijsheid van Salomo 7:22 - 8:1 

We zingen “Zoek de wegen van de wijsheid ….”(Lied 849: 2) 

 

Lezing - Lukas 18: 31- 43 

 

We zingen “Zoek de wegen van de wijsheid ….”(Lied 849: 3) 
 

Overweging 

Stilte en orgelspel 

Bidden en geven 

Tijdens de voorbeden zingen we “Kyrie, kyrie eleison” (Lied 367d); 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) 

Open ruimte voor mededelingen 

Bloemengroet  

Collecte: De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  Stichting Haarwensen 
(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) en de Remonstrantse gemeente Den Haag 

Sluiting 

Vredegroet 

We zingen (staande): “Ga met God en hij zal met je zijn …..” (Lied 416)  

Uitzending en zegenbede  

 

 Van harte welkom bij koffie/thee! 

 

Agenda: 

30/9 Poezie lezen met Ingrid de Bonth 

1/10 Themadienst 'Oud en der dagen zat?' met ds Reinhold Philipp en Rachel Adriaanse 



          


