
                                     

Remonstranten Den Haag 

zondag 6 december 2020 

Voorganger: Ds Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi 

Welkom: Ettjen Modderman, Bijbellezingen: Betty Renssen 

M.m.v. zangers : Pieter van Winden, Tineke van Royen, Marianne van Steenis, Ettjen 

Modderman 

 
 
 

 

Tweede advent 
 

  

Aanroeping en inkeer 

Koor zingt::  'Zo vriendelijk en veilig als het licht' (Lied 221) 
Votum en groet (staande) 

v Ons samen-zijn dragen wij op aan de levende God 

g die liefde is en de grond van ons bestaan 
v die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 

g die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 

Groet 

v Vrede zij u 

g  De wereld zij vrede 

                                  

Inleidende lezing/Gebed van inkeer 

Voorzanger zingt  'Bron van het zijnde, groot zijt Gij’  (Lied 987, voorzanger 2x) 
 



Woord en gebed 

 
We lezen: Jesaja 40: 1-11 

 
Koor zingt stapellied: 'Licht in onze ogen, redder uit de nacht' (Lied 463:1 en 2) 

 
We lezen: Mt. evangelie 3: 1-6, 11 
 

Koor zingt stapellied: 'Licht in onze ogen, redder uit de nacht' (Lied 463:3 en 4) 
 

Overweging en moment stilte 

Orgelspel 

 
Delen, bidden en geven 
 

Gedenken overledenen. Koor zingt: "Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor 
zichzelf" (Lied 961, 1x) 

 
Koor zingt: “Als wij weer het brood gaan breken”  Lied 387: 1 en 2 

 

 Tafelgebed: 

Voorganger: De Eeuwige zal bij U zijn! 
Allen: de Eeuwige zal u bewaren! 

V: Verheft u harten! 
Allen: wij zijn met ons hart bij de Eeuwige. 
V: Brengen wij dank aan God, de Eeuwige, 

bron van liefde, licht en leven. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 
V: U loven en danken wij, God, 

- Voor de Geest die levend maakt, die ons de kracht en de moed geeft 

van uw waarheid te getuigen en van uw liefde te zingen; 
voor het vuur van uw Geest, danken wij U 

dat mensen doet strijden tegen ziekte en onrecht 
en voor de warmte die hij brengt 

in onze verkilde harten. 

Hij leert ons het delen van het dagelijks brood en Hij verbreekt de doodse stilte die 
tussen mensen heerst. 

 
- Wij danken U, God, 

voor het zenden van Jezus, uw Zoon, 

op wie de Geest heeft gerust 
om Wet en Profeten te vervullen 

en alle gerechtigheid te volbrengen; 
om het geschonden gelaat van de aarde 

te helen en te vernieuwen, 

om lammen te doen lopen, 
gevangenen te bevrijden, 

zonden te vergeven, 
treurenden te troosten 



en wat dood is te bewegen tot leven. 

 
- Wij danken U om uw Zoon, die de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood 

heeft genomen, 
het dankgebed uitgesproken tot U, Zijn hemelse Vader 

en het brood heeft gebroken met de woorden: 
‘dit is mijn lichaam voor u; 

doet dit tot mijn gedachtenis.’ 

die evenzo ook de beker nam, dankte en zei: 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

dat voor u en voor allen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden; telkens als gij deze beker drinkt 

zult gij doen tot mijn gedachtenis. 

 
Allen: Zo verkondigen wij dan, 

etend van dit brood 
en drinkend van deze beker 

de dood van Jezus en zijn opstanding ten leven 

 
V: Wij zien uit naar de dag 

dat hij terug zal keren in heerlijkheid en bidden: 
zend, o God, uw Heilige Geest 

over ons en over heel uw gemeente 

en maak ons zo tot vredestichters en dienaars van uw gerechtigheid 
een nieuw volk, U tot eer 

want dan zal uw Naam geprezen zijn 
door Hem en met Hem en in Hem, 

overal op aarde, dit uur en alle dagen 

tot in eeuwigheid. Amen 

 
Rondgang van brood en wijn. Koor zingt: “Als wij weer het brood gaan breken” Lied 
387: 3 – 5 
 

Dankzegging en voorbeden, Gezamenlijk uitgesproken Onze Vader 
 

Na voorbeden zingt voorzanger 'Dauw hemel, wolken, regen heil; de aarde dorst naar 
vrede' (Lied 368b). 

 

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. 

Bloemengroet en collecte: de collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  het 
collectedoel van het vierde kwartaal (Coronabestrijding in India) en de Remonstrantse 



gemeente Den Haag 

Sluiting 

Koor zingt: ‘Bron van liefde, licht en leven’ (Lied 793) 
 
Uitzending en zegenbede 

 
Koor zingt: ‘Vervuld van uw zegen’ (Lied 425) 

 
Uitleidend orgelspel 

 
  

 

Agenda: 

 

zo 13/12, 10.30u dienst met Ds Reinhold Philipp (met Kinderkring) 

  

 

 



 


