
Remonstranten Den Haag 
 

Orde van dienst voor 22 september 2019 
voorganger:  Ds Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi  

M.m.v. Ron Habiboe (historicus) en Moluks koor 'Intan dan Permata' 
 Welkom: Ingrid de Bonth 

 

De kracht van ontmoeting 

 

 

 

 
Aankomst Molukkers in Nederland (1951) 

 

 
Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars  

Aanroeping en inkeer 
We zingen (staande):  'Gij bron van tijd en eeuwigheid' (Lied 204: 1-6, 7 en 8) 

  



Votum en groet 
 

 

 

 

 
                                                                            
Inleidende lezing/ Gebed van inkeer 
 
Lied - we zingen: 'Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen' 

(Lied 368h, 1 x voorzanger, 1 x gemeente)  
 
Koorzang door Moluks koor Intan dan Permata 

Woord  

Verhaal van Ron Habiboe, Moluks historicus  
 
Bijbellezingen   
 

We zingen: 'In Christus is noch west noch oost' (Lied 308, oude Liedboek)  
 
Overweging 

Korte stilte/orgelspel 

Bidden en geven 

Tijdens de voorbeden zingen we 'Wij bidden U, verhoor ons Heer' (Lied 367h);  

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 in Nederlands of Maleis. 



Onze Vader die in de hemel zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw Koninkrijk kome 

Uw wil geschiede 

in de hemel en op aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leidt ons niet in verzoekeing, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van u is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid Amen 

 

Bapa Kami jang ada di surga 

dimuliahkanlah Namamu 

datanglah keradjaanmu 

djadilah kehendakmu, seperti 

di surga demikian djuga diatas bumi. 

Berilah kami pada hari ini, 

makanan kami jang secukupnja. 

Dan ampunilah kiranja kepada kami segalah 

kesalahan. Seperti kami ini sudah mengampuni 

orang jang berkesalahan kepada kami. 

Dan djanganlah menbawa kami kedalam pencobaan. 

Melainkan lepaskanlah daripada jang djahat. 

Karena Engkaulah jang empunja keradjaan 

dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanja. Amin 

 
  



Mededelingen en collecte ten bate van het kwartaaldoel St. Hulphond en de 

remonstrantse gemeente Den Haag 

Koorzang door Moluks koor Intan dan Permata 

Sluiting 

We zingen (staande): 'Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer' 

(Lied 912: 1 allen, 2 vr, 3m, 4 vr, 5 m en 6 allen) 

 
Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen 

 
 

 
 

 

Welkom bij de koffie/ thee!  

  

Agenda: 

di 24/9, 9.33u vanaf Den Haag CS. Excursie Rijksmuseum Amsterdam, 

Wtenbogaert en de remonstranten. Aanmelding: J.Zwaan25@kpnplanet.nl  

zo 29/9, 10.30u dienst met Ds Reinhold Philipp 

 

 

 


