
Remonstranten Den Haag 

zondag 11 februari 2018 

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

Lezing: Coos van Beuningen.  
 

 

 

 

 
 
 

 

Over 'zien' en 'niet zien' 
                                                                       

Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht 

Aanroeping en inkeer 

 
We zingen (staande): "Wij zoeken hier uw aangezicht" (Lied 281:1-4, 6, 9 en 10) 

 

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 
 



Acclamatie: “Laudate omnes gentes, laudate Dominum …” Lied 117d  (voorzanger 

1x, gemeente 2x) 
 

Gesprek met de kinderen, aansteken kaars en kinderlied "Ik zal er zijn voor jou" 
(1e couplet 2x) 

 
 

Woord en gebed  
 

We lezen Gen. 16:7-14 
 
We zingen: "Niet als een storm, als een vloed" (Lied 321: 1-3) 

 
We lezen Lk. 13: 10-17 

 
We zingen: "Niet als een storm, als een vloed" (Lied 321: 6 en 7) 

 

Overweging 

Stilte en orgelspel 

Bidden en geven 

Tijdens de voorbeden zingen we “Hoor ons bidden, God, en luister”  (Lied 367k)”  

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 collectedoel van dit 
eerste kwartaal, Taal aan Zee 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 komende week:  

ma 12/2, 20.00 uur Filosofische lezingen door Johan Goud 

di 13/2, 14.30 uur bijbelcurus olv Reinhold Philipp 

Wo 14/2 20:00 uur Valentijnsconcert m.m.v. Het koninklijk Conservatorium   

 

  


