
 
Orde van dienst  

op zondag 8 april 2018 
in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

niet zien, toch geloven 
  

Aanvang 10.30 uur 
Voorganger: Pieter Hartevelt      
Muziek: Hans Jacobi  

Voorbereiding 

 
Orgelspel 
 
Welkom en aansteken van de paaskaars door Wim Uittenbogaard  

 (gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 
Zingen lied 146c: 1, 2, 6, 7  “Alles wat adem heeft love de Here” 
 
Votum en groet 
 
Zingen antwoordlied 
 
 Tot u Heer, is ons hart gericht, 
 Hier zijn wij open voor Uw Licht; 
 Gij geeft ons kracht tot stilt’en strijd, 
 Kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd! Amen. 

 (gemeente gaat zitten) 

Inkeer 

 
Inleidende lezing: Evangelie van Thomas, logion 91 
 
Zij zeiden hem: Zeg ons wie jij bent, dan zullen we in jou geloven. 
Hij zei hun: 
Jullie onderzoeken het uiterlijk van de hemel en de aarde, 
maar hij die bij jullie is, hebben jullie niet herkend. 
Evenmin hebben jullie inzicht in dit moment, om het te onderzoeken. 
(vertaling: Riemer Roukema) 
 
Gebed  
 
Zingen lied 657: 1 t/m 4 “Zolang wij ademhalen” 
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Woord en gebed 

 
Lezing Psalm 30, 2-4 (Willibrordvertaling) 
 
Ik prijs U hoog, HEER, 
want U hebt mij uit de put omhooggehaald; 
geen vijand kan nog om mij lachen. 
HEER, mijn God, ik riep om U, 
en U, U hebt mij genezen. 
Uit het dodenrijk hebt U mij opgehaald, 
HEER, U hebt mij opnieuw laten leven 
en mij weerhouden van de weg naar het graf. 
 
Zingen lied 30: 1, 2  “Dank, Heer, Gij hebt niet gedoogd” 
 
Lezing Johannes 20, 24 - 29 
 
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 
Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als 
ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik 
mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen 
weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam 
Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij zich tot 
Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet 
langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen 
hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
 
Zingen lied  633: 1 t/m 5 “De lichtvorst, de ontluisterde” 
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
Mensen waar wij aan denken  
 
Voorbeden 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt.  
Uw naam worde geheiligd,  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals wij onze schuldenaars vergeven.  
En leidt ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 
 



Uitzending en zegen 

 
Zingen slotlied 825: 1, 4, 5, 8  “De wereld is van hem vervuld” 
 
Uitzendingswoorden en zegenbede 
 
Zingen  “Amen, amen, amen.” 
 
Orgelspel  
 
 

 

Informatie 

 
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  
- Stichting Vliegende Meubelmakers  
- De Remonstrantse gemeente  
 
Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken: 
Disndag 10 april om 20.00 uur: debat-cafe; o.l.v. Johan Goud in gesprek met F. de Lange 
Zondag 15 april om 10.30 uur: kerkdienst met ds Reinhold Philipp m.m.v. musici (viola 
duo Black Büyü) van het Koninklijk Conservatorium 
Zaterdag 21 april om 10.30 uur: Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi: Quatuor - O. Messiaen 
Zondag 22 april om 10.30 uur: kerkdienst met dr Johan Goud 
 
Zondag 22 april om 16.00 uur: herdenking Jom Hasjoa in de Kloosterkerk 
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