
 
Orde van dienst op zondag 10 februari 2019 

in de Remonstrantse Kerk te Den Haag 
 

Toegang tot de hemel 
 

 
 

Aanvang 10.30 uur 

Voorganger: ds Reinhold Philipp   

Welkom en schriftlezing: Ginny Krijgsman 

Gedicht: Ninon Vercoutre     

Muziek: Hans Jacobi (organist) en het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

 

Zingen(staand):  Wees de grond onder mijn voeten  
melodie: psalm 146; tekst: Reinier Kleijer 

 

Wees de grond onder mijn voeten. 

Wees het dak boven mijn hoofd. 

Wijs mij richting op de route 

naar de toekomst ons beloofd. 

Wees de bron waaruit ik put. 

Liefde, vrede en geluk. 

 

Wees de stem in onze stilte 

en het oor dat ons verstaat. 

Wees de warmte als de kilte 

onze liefde sterven laat. 

En geef steeds betekenis 

aan de vraag wat leven is. 

http://www.remonstranten.org/


Wees de zekerheid als twijfel 

ons verlamt tot op het bot. 

Laat in ons het inzicht rijpen 

van wat mensen noemen ‘God’, 

en zaai twijfel in mijn geest 

als ik U te zeker weet. 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen(staand):  Wees de ziel van mijn gedachten 

 

Wees de ziel van mijn gedachten. 

Wees de drijfveer van mijn hand. 

Breng het Rijk dat wij verwachten 

mede door ons doen tot stand. 

Inspireer ons dag aan dag 

met Uw Geest en geef ons kracht. 
 

Gesprek met de kinderen  

 

Zingen:  Ik zal er zijn voor jou 

 



Gedicht:  Godsbegrip van Bertus Aafjes (Ninon Vercoutre) 
 

God zit niet op een troon van chroom of nikkel.  

Soms zit hij in een oude pereboom 

en merelt, 

soms staat hij op zijn hoofd in een klein kind, 

want hij is altijd soms. 

Hij is geen kerk van holle eeuwigheid, 

hij is geen kathedraal van hoge lege almacht, 

hij is een nu, een hier, een altijd soms, 

soms lust die schuimt, 

soms een verliefdheid, 

en wee de maagd. 

Maar altijd is hij overal in alles 

zoals het is, 

zoals het soms en altijd anders is. 

 

Gebed 

 

Zingen(koor):  Kyrie uit de Messe Brève  (C. Gounod) 

  

Kyrie eleison!    Heer, ontferm u over ons! 

Christe eleison!    Christus, ontferm u over ons! 

Kyrie eleison!    Heer, ontferm u over ons! 

 

Schriftlezingen:  Johannes 1:51 en Genesis 28:10-22  

 

Johannes 1:51: Luister heel goed naar mijn woorden: Jullie zullen de hemel wijd 

open zien. En jullie zullen de engelen Gods omhoog en omlaag zien gaan, om de 

Mensenzoon (zoon des mensen) te dienen.    

 

Genesis 28: 10-22  Jakobs droom over de ladder naar de hemel  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes


Zingen(koor):  Ich bete an die Macht der Liebe  (D. Bortniansky) 

 

Ich bete an die Macht der Liebe,  

die sich in Jesus offenbart; 

ich geb mich hin dem freien Triebe, 

mit dem ich treu geliebet ward;  

ich will, anstatt an mich zu denken,  

ins Meer der Liebe mich versenken. 

 

In deinem teuren heil’gen Namen  

eröffnet sich des Vaters Herz,  

da find’ ich lauter Ja und Amen, 

und Trost und Heilung für den Schmerz.  

O, dass dies jeder Sünder wüsste,  

sein Herz wohl bald dich lieben müsste. 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Voorbeden 

 

Onze Vader - The Lord’s Prayer  (J. Lees) 

  

Our Father, which art in heaven, 

Hallowed be thy name. 

Thy kingdom come, 

Thy will be done on earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread, 

And forgive us our trespasses, 

As we forgive them that trespass against us. 

And lead us not into temptation 

But deliver us from evil. 

For thine is the kingdom, the power, 

And the glory, for ever and ever. 

Amen, Amen 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

 

 

 

 



Zingen(koor):  Verleih uns Frieden gnädiglich  (F. Mendelssohn)               

  

Verleih uns Frieden gnädiglich,  Geef ons genadig vrede, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten.   Heer God, in onze tijd. 

Es ist doch ja kein andrer nicht,   Er is immers niemand anders 

der für uns könnte streiten die voor ons kan strijden           

denn Du, unser Gott, alleine.   dan U, onze God, alleen. 

 

Uitzending en Zegen (gezongen Amen) 

 
Zingen(staand):  Vervuld van uw zegen (lied 425)  
 

 

 

De collecten zijn bestemd voor: 

 Stichting Bartiméus* 

 De Remonstrantse gemeente Den Haag 

*Bartiméus is een instelling ten behoeve van zorg voor slechtziende en blinde mensen.  

Het is in Nederland de grootste organisatie voor dienstverlening aan visueel gehandicapten. 

  
 

Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken: 

 

Zondag 17 februari om 10.30 uur Kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek m.m.v. Rachel 

Adriaanse: De mens als schepper. Na de dienst rond 12.00 uur is er een gesprek over de 

toekomst van de remonstranten   

 

Dinsdag 12 februari om 14.30 uur Bijbelcursus o.l.v. ds Reinhold Philipp (1
e
 en 2

e
 brief van 

Petrus en brief van Judas) 

  

Dinsdag 12 februari om 20.00 uur Filosofielezing door dr. Johan Goud over Wormen en 

engelen van de jonge schrijver Maarten van der Graaff 

 

Donderdag 14 februari om 20.00 uur Valentijnconcert door twee musici van het Koninklijk 

Conservatorium: Rebecca Huber (viool) en Petra Somlai (piano) 

 

Zondag 24 februari om 10.30 uur Kerkdienst o.l.v. ds Jannie Nijwening  

 

 

 


