
                                    Remonstranten Den Haag 

zondag 17 december 2017, derde advent 

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

Inleiding: Andre Meiresonne; lezing:Marijke Haamel 

 

 
 

 Adventsverlangen 

Aanroeping en inkeer 

We zingen (staande): “Wij komen hier ter ere van uw naam” (Lied 274) 
 

Votum en groet 
v Ons samen-zijn dragen wij op aan de levende God 

g die liefde is en de grond van ons bestaan 
v die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 

g die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 
 Groet 
v Vrede zij u 

g  De wereld zij vrede 
(gemeente gaat zitten) 
                                                                            
Inleidende lezing/Gebed van inkeer 

We zingen:  “ Doe lichten over ons uw aangezicht” Lied 368c  (voorzanger 1x, 
gemeente 2x) 

 

Woord en gebed 
Ps. 25 (NBV) Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, 

maak mij niet te schande. Laat mijn vijanden niet triomferen.  Zij die op u hopen 
worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 

Maak mij, heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden gaan. Wijs mij de 
weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u 

blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, heer, aan uw liefde 
door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met 

liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, heer. Goed en rechtvaardig is de 
Heer: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij 
leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer voor wie 

de wetten van zijn verbond onderhouden. 



We zingen “Licht in onze ogen, redder uit de nacht” (Lied 463: 1-4) 
 

Lukas 3:1-6 (NBV) In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, 

toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn 

broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over 

Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de 

woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de 

omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen 

en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals 

geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: Luid 

klinkt een stem in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maak recht 

zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, 

kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal 

zien hoe God redding brengt. 

We zingen “Licht in onze ogen, redder uit de nacht ”(Lied 463: 5-7)  
 

Overweging 

Stilte en orgelspel 

Bidden en geven 

Tijdens de voorbeden zingen we “Dauw hemel, wolken regen heil …”  (Lied 

368b)”  

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 het advents- en kerst 

collectedoel, Hope Village Namibie, en de Remonstrantse gemeente Den Haag 

Sluiting 

We zingen (staande): “Nu wij uiteengaan vragen wij God” (Lied 423)  
 
Uitzending en zegenbede  

 Van harte welkom bij koffie/thee! 

Agenda:  

zo 24/12 kerstavond, ds Reinhold Philipp 

ma 25/12 Kerstmis: kerstspel en dienst met kerstkoor, ds Antje van der Hoek 


