
 

Orde van dienst 

voor zondag 23 augustus 2020 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

Hooghouden 

 
Mozes’ armen worden ondersteund door Aäron en Chur 

Houtgravure, Amerika 1873 

 

 

Voorganger: ds Reinhold Philipp             

Organist: Hans Jacobi  

Zang: cantorij (enkele leden/vrienden van de gemeente) 

http://www.remonstranten.org/


Welkom en aansteken van de paaskaars  

door Sytske Wouda 

 

(de gemeente gaat staan) 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

Soms groet een licht van vreugde (lied 910, 1.2) 

 

Bemoediging en groet 

 

Antwoordlied (staand gezamenlijk gebeden) 

 

Tot U, Heer, is ons hart gericht. 

Hier zijn wij, open voor uw licht.  

Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.  

Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen  

 

(de gemeente gaat zitten)  

 

Gebed 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

Wees stil en weet: Ik ben uw God (lied 887) 

 

Schriftlezingen:   

Mattheüs 6:9.10 Uw naam worde hooggehouden  

Uw naam worde geheiligd.  

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede.  

 



Exodus 17:8-16 Met opgeheven handen 

(in de verwoording van Nico ter Linden,  

uit: Het land onder de regenboog) 

 

Lied (door de cantorij gezongen): 

Beveel gerust uw wegen (lied 904, 1.4.5) 

 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden  

 

Onze Vader (gezamenlijk gebeden) 

 

Onze Vader die in de hemel zijt.  

Uw naam worde geheiligd.  

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

(de gemeente gaat staan) 



 

Lied (door de cantorij gezongen):  

Wie zich door God alleen laat leiden (lied 905) 

 

Uitzending en Zegenbede 

(door de cantorij gezongen Amen):   

 
Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

• De Voedselbank in Den Haag 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag 

en omstreken 

 

  



Kerkdiensten in de komende weken: 

 

Zondag 30 augustus om 10.30 uur  

Kerkdienst o.l.v. ds Johannes Magliano-Tromp 

 

Zondag 6 september om 10.30 uur: Opening seizoen 

Kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek en ds Reinhold 

Philipp; met kindernevendienst 


