
 

 

 
 

Orde van dienst op zondag 22 oktober 2017 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

 

Dankbaarheid 
 

 
 

 
 

 

 

Aanvang 10.30 uur 

Voorgangers: ds. Reinhold Philipp en Andre Meiresonne     

Muziek: Hans Jacobi (organist) en Camiel Meiresonne (zanger en gitarist)  

 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Ginny Krijgsman 

 

Zingen(staand):  Vrede voor jou, hierheen gekomen (Tussentijds B9, 1.3) 
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Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, 

Gij die de hele wereld draagt. 

Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt: 

tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en ooit  

gezien, aanvaard te zijn. 

http://www.remonstranten.org


 

 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen(staand):  Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind (canon) 
 
 

 
 
“Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden aanwezig.” 

(Mattheüs 18:20)  



 

 

 

Inkeer  

 

Muziek  Son Mieux | Camiel Meiresonne Feels 
 

Time to pack my bags & leave  

It’s been a year and I know it’s over  

I’m glad I’m walking out differently than I,  

did when I walked in  

 

My back has straightened out again  

Finally I feel the air I breathe in  

I can say that I’ve become a lighter me  

Well in your light I’ll always be  

 

Oh I don’t know where I am  

But it feels like home  

And I’ll pull myself away  

When it don’t feel like home  

Now I love myself again  

And it feels like home  

Oh I don’t know where I am  

But it feels like home 

 

I know I haven’t always tried  

To be part of the days & ways you live by 

But I got time to figure out what had to be  

Figured out eventually  

 

It’s time to be a man and leave 

I’ll leave your save grounds to find some distance  

Higher my light, light my high, I  

Well I’ll become a higher me  

 

Oh I don’t know where I am … 

 

Gebed 

 

Zingen:  Heer, die mij ziet zoals ik ben (lied 139, 1.2.6) 
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Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 
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Wanneer ik mij geborgen dacht 

in 't vallend duister van de nacht, 

werd dan de nacht niet als het licht? 

Hier lig ik voor uw aangezicht, 

o God, hoe licht is zelfs het duister, 



 

 

de nacht een dag die blinkt van luister. 

 

Schriftlezing:  1 Kronieken 29:10-16 

David dankt de Heer 

10 Toen dankte David de Heer. Alle Israëlieten waren daarbij aanwezig. David zei: ‘Heer, 

God van onze voorvader Jakob die de naam Israël gekregen heeft. Wij zijn u voor altijd 

dankbaar! 11 U bent geweldig en machtig. U hebt alle macht, alle eer en alle kracht. Heer, u 

bent koning van de hele aarde, en u heerst over de hemel. Alles is van u! 12 U kunt mensen 

rijk en beroemd maken. U heerst over alles, want u hebt alle macht. U beslist wie sterk en 

machtig worden. 13 Daarom zijn we u dankbaar. Wij danken u, onze God! 

 

Alle rijkdom komt van de Heer 

14 Mijn volk en ik hebben heel veel geschenken gegeven voor de tempel. Maar dat kon alleen 

door u! Alles wat wij voor uw tempel gegeven hebben, hebben we eerst van u gekregen. 15 

Ons leven op aarde is onzeker, het kan zomaar voorbij zijn. Wij voelen ons alsof we uw 

gasten zijn, in een land dat niet van ons is. Zo hebben onze voorouders zich ook altijd 

gevoeld. 16 Heer, onze God, we hebben al die rijkdommen verzameld om voor u een tempel 

te bouwen. Maar al die rijkdommen hebben we eerst van u gekregen. En nu geven we ze weer 

aan u terug! 

 

Zingen:  Gij hebt mij immers zelf gemaakt (lied 139: 7.8.10) 
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Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

mij met uw vingers aangeraakt, 

met toegewijde tederheid 

mijn nieren en mijn hart bereid, 

mij in de moederschoot geweven, 

mij met uw wonderen omgeven. 
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Ik loof U die mijn schepper zijt, 

die met uw liefde mij geleidt, 

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 

in 't diepst der aarde opgebouwd. 

Niets blijft er voor uw oog verborgen. 

Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
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O God, hoe diep verwonderd ga 

ik uw volmaakte wijsheid na. 

Hoe schoon is alles wat Gij doet. 

Hoe kostelijk in overvloed 

zijn uw onpeilbare gedachten, 

ik overdenk die al mijn nachten. 

 

Schriftlezing: 1 Korintiërs 4:7 en 1 Thessalonicensen 5:12-24 

1 Korintiërs 4:7 



 

 

Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u 

geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? 

 

1 Thessalonicensen 5:12-24 

12 Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de 

Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 13 U moet hun om hun werk veel liefde 

en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. 14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, 

iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, 

op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15 Zie erop toe dat niemand 

kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder 

ander. 16-18 Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, 

want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19.20 Doof de Geest niet 

uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 21.22 Onderzoek alles, behoud het goede en 

vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 23 Moge de God van de vrede zelf 

uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard 

zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte 

gestand. 

 

Zingen:  Vol van verwachting (Tussentijds B1) 

 

Overdenking 
 

Orgelspel  

 

Voorbeden  
 

We bidden en zingen:  

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. (lied 568a) 
(Waar mensen elkaar liefhebben en naar elkaar omzien, daar is God aanwezig.)   

 

Onze Vader  
 

Vandaag bidden we het Onze Vader in de klassieke vertaling (van de Statenvertaling).  

In het bijbehorende rustige tempo, zodat we even kunnen stilstaan wat elke zin voor ons ieder persoonlijk 

betekent. 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt. 

Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van den boze. 

Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid.  

Amen. 

 



 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen:  Dank U voor deze nieuwe morgen (lied 218, 1.2.3.4.5) 

Uitzending en Zegen (gezongen Amen) 
 

Muziek  Son Mieux | Camiel Meiresonne What a Feeling  
 

What a feeling 

When I leave my mind 

My head and heart, and I’m open wide 

I’ll be leaving 

In the cold, cold night 

When my fever’s up and it’s burning all night long 

 

and on and on and on 

I can’t go on 

 

Through the ceiling 

I can the touch the sky 

Let me paint these stars on a cloudy night 

I’ve been reaching 

I’ve been reaching 

Don’t you pull me down now I’m this far 

 

Darling I don’t know 

If I’m alright  

or just a painted smile 

All I know is how hard I try 

To believe it 

To be it 

 

What a feeling 

It goes on and on 

What a feeling 

When I can’t go on 

What a feeling 

Darling I know 

You won’t let go 

 

I’ve been broken 

I’m all over town 

I should get some sleep but I can’t slow down 

You were woken 

By a silent sound 

By a whispered scream I’d spoken 

 

Darling I don’t know 

If you’re alright  

or just a painted smile 

All I know is how hard you try 

To believe it 

To be it 

 

What a feeling … 

 

When nothing arrives, the pages are white 

When all that I knew seems out of sight  

On the edge of the curb, the end of night 



 

 

I’m counting the thoughts leaving my mind 

I’ve got nothing to hide, no one to fight 

I’ve hollowed my head, emptied my eyes 

And all that I have, is here by my side 

You know that’s just fine by me  

 

What a feeling … 

 

Orgelspel  
 

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 
 

 Hope Village (een weeshuis in Namibië) 

 De Remonstrantse gemeente Den Haag 

 

 

Activiteiten komende weken: 

Zondag  29 oktober 10.30 uur: kerkdienst met ds Antje v/d Hoek; m.m.v. het Koninklijk 

Conservatorium  

Zaterdag 4 november 10.30 uur: muziekcursus met Hans Jacobi over Claudio Monteverdi 

 

Kerkdienst iedere zondag 10.30 uur 

 

Laan van Meerdervoort 955 

2564 AJ ‘s-Gravenhage 

070 325 07 79 

remgem@hetnet.nl 

http://denhaag.remonstranten.nl  

 

 


