
 

  

Orde van dienst 

voor zondag 13 december 2020 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

Derde zondag van de Advent 

 
De liturgische kleur is roze.  

Het paars wijkt voor het licht dat doorbreekt. 

 
 

Laat het dorre land zich verheugen en weelderig bloeien!  

Jesaja 35 
 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi 

Zang: Betty Renssen, Madzy van der Kooij,  

Gerry Westland en Sjoerd Jansen 

http://www.remonstranten.org


Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

en drie adventskaarsen 

door Ginny Krijgsman 

 
(de gemeente gaat staan) 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

lied 441, 1.4.6  Hoe zal ik U ontvangen? 

 

Bemoediging en groet 

 

Antwoordlied (door de cantorij gezongen):  

lied 281, 1.2.3  Wij zoeken hier uw aangezicht  

 
(de gemeente gaat zitten) 

 

Gesprek met de kinderen 

 
(de kinderen steken hun kaars(en) aan en verlaten de kerkzaal)  

 

Inleidende schriftlezing:   

Psalm 146 (in de hertaling van Karel Eykman) 

Waar is God te vinden? 

 

Inkeer en gebed 

  

Lied (door de cantorij gezongen):   

lied 463, 1 t/m 6  Licht in onze ogen 



 

Schriftlezing:  Jesaja 35:1-7  Hij komt jullie bevrijden 

 

Lied (door de cantorij gezongen):   

lied 454, 1.2.3  De mensen die gaan in het duister 

 

Schriftlezing:  Mattheüs 11:2-10  Bent u het?  

Of moeten we op een ander wachten? 

 

Lied (door de cantorij gezongen):   

lied 439, 1.2  Verwacht de komst des Heren 

 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden  

 

Onze Vader  

(in de verwoording van D. Sölle, gezamenlijk gebeden) 

 

God, die ons nabij bent als een vader en een moeder.  

Wij mogen uw naam uitspreken. 

Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.  

Wij zien uit naar uw rijk,  

een tijd van vrede en gerechtigheid,  

hier en voor altijd.  

Geef ons ook vandaag het brood  

dat wij nodig hebben om te leven.  

Vergeef ons dat we tekortschieten  



en leer ons anderen te vergeven,  

zodat we in vrijheid met U en met elkaar kunnen leven.  

Laat ons niet de weg van de minste weerstand kiezen.  

Laat ons niet afglijden naar egoïsme  

en streven naar macht,  

maar laat ons kinderen van U zijn  

die openstaan voor uw liefde  

en er vervuld van raken  

voor nu en voor een eeuwigheid. 

Amen. 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

lied 462, 1.2.6  Zal er ooit een dag van vrede zijn? 

 
(de gemeente gaat staan) 

 

Uitzending en Zegenbede 

(door de cantorij gezongen Amen):   

 
Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

• Corona-hulp India 



• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag 

en omstreken 

 

Kerkdiensten in de komende weken: 

 

Zondag 20 december (4e advent) om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Martijn Junte 

 

Donderdag 24 december (kerstnacht) om 21.00 uur: 

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

 

Vrijdag 25 december (1e kerstdag) om 10.30 uur: 

Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

met medewerking van kinderen  

en het Remo Kerstorkest 

 

Zondag 27 december om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Pieter Hartevelt  

 

Zondag 3 januari om 10.30 uur: 

Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

met medewerking van Ingrid de Bonth 

Thema: Horizonten van Hoop 

 


