
+Remonstranten Den Haag 
 

Orde van dienst voor 17 november 2019 
voorganger:  Ds Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi.   

Welkom: Wim Uittenbogaard. Lezingen door: Els Ketelaar. 
 

 Levende die mij ziet ... 
 

 
 

Hagar verlaat het huis van Abram – Rubens (1577 -1640) 

 

Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars  

  



Aanroeping en inkeer 
 
We zingen (staande):  'Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig' (Lied 275) 

 

  
 

                                                                              
Inleidende lezing/ Gebed van inkeer 
 
Lied - we zingen: 'Veni sancte spiritus tui amoris ignem accende …'(Kom, heilige  

Geest, ontsteek het vuur van uw liefde)  (Lb 681, 1 x voorzanger, 2 x 
gemeente)  

 

Woord  

Bijbellezing - Gezien (naar Ps 139, Huub Oosterhuis) 
 

Gezien, van ooit af, en nog steeds. 
Toen ik nog ik niet was, nog dood, 

stond al mijn diepste aangezicht 
in jou gegrift. 

 

In jouw geheugen, uitvergroot, 
bestond ik, tegenover jou – 

met afgewende blik, totdat 
ik durfde zien. 

 

Duisternis zal haar vleugels uit- 
spreiden zo wijd zij wil, maar nog 

geen glimp van mij zal ooit door jou 
verloren gaan. 



 

Wij zingen: 'Van ver van oudsher aangereikt…”(Lied 326: 1-3) 

 

Bijbellezing - Genesis 15:1-16 
 

1 Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische 
slavin, Hagar. 2 ‘Luister,’ zei Sarai tegen Abram, ‘de HEER houdt mijn 
moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen, misschien kan ik 

door haar nakomelingen krijgen.’ Abram stemde met haar voorstel in 3 en Sarai 
gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw; Abram woonde toen tien jaar in 

Kanaän. 4 Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze 
zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. 5 Sarai zei tegen Abram: 
‘Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk! Ik heb je mijn 

slavin ter beschikking gesteld, en nu ze weet dat ze zwanger is toont ze geen enkel 
respect meer voor mij. Laat de HEER maar beoordelen wie er in zijn recht staat: 

ik of jij.’ 6 Abram antwoordde: ‘Het is jouw slavin, doe met haar wat je goeddunkt.’ 
Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. 
7 Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron 

die aan de weg naar Sur ligt. 8 ‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en 

waar ga je heen?’ vroeg hij. ‘Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres,’ 

antwoordde ze. 9 ‘Ga naar je meesteres terug,’ zei de engel van de HEER, ‘en 

wees haar weer gehoorzaam.’ 10 En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel 

nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn. 11 Je bent nu 

zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want 

de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had.12 Een wilde ezel van 

een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn 

verwanten zal hij in onmin leven.’ 13 Toen riep zij de HEER, die tot haar had 

gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het zien. Want,’ zei ze, ‘heb ik hier niet 

hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ 14 Daaraan dankt de bron die daar is 

zijn naam, Lachai-Roï;  hij ligt tussen Kades en Bered. 

15 Hagar bracht een zoon ter wereld, en Abram noemde de zoon die zij hem 

gebaard had Ismaël. 16 Abram was zesentachtig jaar toen Hagar hem Ismaël 

baarde. 

 

 

Wij zingen: 'Van ver van oudsher aangereikt…”(Lied 326:4-6) 
 

Overweging 

Korte stilte/orgelspel 

Bidden en geven 

Tijdens de voorbeden zingen we 'Kyrie, kyrie, kyrie  eleison' (Lied 367d); 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 

gezongen Onze Vader (Lied 369a) 



 
Mededelingen en collecte ten bate van het kwartaaldoel en de remonstrantse 

gemeente Den Haag 

Sluiting 

We zingen (staande): “De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw 

geboren en getogen…” (oude Liedboek 487: 1,3)  
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Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt - 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 

zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 

Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen 
 

Welkom bij de koffie/ thee!  

Agenda: 

di 19/11, 14.00u najaarscursus olv Ds Foeke Knoppers, Paulus als filosoof. 

do 21/11 Museumbezoek kunstcollectie Würth, Den Bosch. 

za 23/11, 10.30u Muziekcursus o.l.v Hans Jacobi. 

 

 


