
 
Orde van dienst 

voor de dienst op zondag 10 november 2019 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

Nabijheid 

 
Voorgangers: ds. Reinhold Philipp en André Meiresonne 

Muziek: Hans Jacobi  

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Jenny Hoogland 

 

Lied (staand): Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (lied 275, 1.2.3.4)   

 

Bemoediging en groet 

 

Lied (staand):  Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (lied 275, 5)  

 

Inleidende bijbellezing:  Exodus (Uittocht) 3:13-14 

Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders 

mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 

Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten:  

“IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’  

 

Welkom kinderen en aankondiging thema: in alles de liefde, bijzondere bijbelse 

relaties: Abraham, Sara en Hagar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.remonstranten.org/


Gebed 

 

Lied:  Blijf mij nabij (lied 247, 1.2.3)  

 

Bijbellezing:  Psalm 22:2-12;22-25 en Psalm 23:1-4   
 

Lied:  Ik vrees geen kwaad (lied 247, 4-5)   

 

Overdenking I 

 

Lied:  De Heer is mijn herder (lied 23b) 

 

Overdenking II 

 

Stilte en kort orgelspel 

 

Lied:  Wat de toekomst brengen moge (lied 913) 

 

Voorbeden en Onze Vader (lied 1006) 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Lied (staand):  Ga met God en Hij zal met je zijn (lied 416) 

 

Uitzending en Zegen (gezongen Amen) 

 
Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

• Stichting Wenzi (schoolproject in Kenia) 

• De remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken: 
Dinsdag 12 november om 14.00 uur: Paulus als filosoof, cursus o.l.v. ds Foeke Knoppers 

Zaterdag 16 november om 10.30 uur: De apostolische vaders, lezing door ds Gerrit Berveling   

Zondag 17 november om 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek; aansluitend 

Algemene Ledenvergadering 


