
Remonstranten Den Haag 
 

Orde van dienst voor 26 mei 2019 
voorganger:  Ds Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi  

Lezingen: Henny Rijsdijk Welkom: Roland de Bonth 
 

Kaïn  en Abel: over ons verlangen naar erkenning en waardering ... 

 

 
Kain en Abel 

 

 

 

Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars  

Aanroeping en inkeer 

We zingen (staande):  Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon” ( Lied 220) 

  



Votum en groet 

 

 

 
 

Inleidende lezing/ Gebed van inkeer 
 

Lied - we zingen: '“God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja” (Lied 
368f, 1 x voorzanger, 1 x gemeente)  
 
Woord  

Lezingen - Genesis 4:1-16 en Efezenbrief 2:14-16 
 

We zingen: 'Van ver van oudsher aangereikt” (Lied 326)  
 
Overweging 

Korte stilte/orgelspel 

Bidden en geven 

  



Tijdens de voorbeden zingen we 'Heer,  onze God, wij bidden U, verhoor ons'  

(Lied 367e) 

 

 

; het Stil gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn 

roepen U bereiken” (Lied 367 f). 

 

 

 

We besluiten de gebeden met een gezamenlijk uitgesproken Onze Vader (variatie 

Huub Oosterhuis) 

Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade – 

 
waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 
 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 
 

Van U is de toekomst 

kome wat komt.  

 
  



Mededelingen en collecte ten bate van het kwartaaldoel ''Mission Aviation 

Fellowship'  en de remonstrantse gemeente Den Haag 

Sluiting 

We zingen (staande): 'Nu wij uiteengaan vragen wij God…” (Lied 423) 
 
Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen 

 
------------------------------- 

 Agenda: 

zo 2 juni, 10.30 uur dienst olv Ds Reinhold Philipp 


