
  
 

 

Orde van dienst 

voor zondag 3 januari 2021 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

 

Horizonten van Hoop 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Overdenking: Ingrid de Bonth 

Organist: Hans Jacobi 

Zang: cantorij 

 

http://www.remonstranten.org


Orgelspel 

 

Welkom  

en aansteken van de paaskaars en de adventskaarsen 

door Ingrid de Bonth 

 
(de gemeente gaat staan) 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

lied 513  God heeft het eerste woord 

 

Bemoediging en groet 

 

Antwoordgebed (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) 

 

Inleidende schriftlezing:   

 

Blijf niet staren op wat vroeger was. 

Sta niet stil in het verleden. 

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. 

Het is al begonnen, merk je het niet? 

 

(Huub Oosterhuis, geïnspireerd op Jesaja 43:18-19) 

https://kerkliedwiki.nl/Jesaja


Lied (door de cantorij gezongen):   

lied 511, 1.2.3.4  Door goede machten omgeven  

 

Gebed 

 

Lied (door de cantorij gezongen):   

lied 511, 5.6.7  Laat warm en stil de kaarsen branden 

 

Overdenking door Ingrid de Bonth 

Horizonten van Hoop 

 

Stilte en orgelspel 

 

Herdenking overledenen 

 

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):  

lied 500  Uit uw verborgenheid  

 

Uitzending en Zegenbede 

(door de cantorij gezongen Amen):   

 
Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

• Stichting Lotje* 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag 

en omstreken 

*Stichting Lotje ondersteunt in Den Haag en omstreken 

kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen die zich in een 

noodsituatie bevinden. 

 

  



Kerkdiensten in de komende weken: 

 

Zondag 10 januari om 10.30 uur:  

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

 

Zondag 17 januari om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Greteke de Vries  

 

 
 
 

De Remonstrantse gemeente Den Haag  

wenst u een gezond en gezegend 2021! 

 


