
Orde van dienst voor 

zondag 28 maart 2021 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

Palmpasen 
 

 
Mozaïek in de San Marco Basiliek in Venetië 

 

 

 

Aanvang: 10.30 uur 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi 

Zang: Frederiek Muller 

 

Welkom en aansteken paaskaars door Ginny Krijgsman  

 

Lied (staand):  Verheug u, gij dochter van Sion (lied 550, 1.3) 

 

Bemoediging en groet 

 

Antwoordgebed  

 

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  



 

Inkeer en gebed 

 

Schriftlezing:  Lukas 19:29-44  Hosanna! 

 

Lied:  Dit is een dag van zingen (lied 552) 

 

Schriftlezing:  Lukas 23:1-25  Kruisig hem! 

 

Lied:  Waarom moest ik uw stem verstaan? (lied 941) 

 

Overdenking     

 

Voorbeden   

… daarom bidden we en zingen:  

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U! (lied 368d) 

 

Onze Vader  

 

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 

 

Lied (staand):  Alles wat over ons geschreven is (lied 556) 

 

Uitzending en zegen 

 

Orgelspel 

 

  



De collecten 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. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL93INGB0000006397 

onder vermelding van:  

het collectedoel Stichting Lotje 

en/of Remonstrantse gemeente. 

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage voor de collecte overmaken. 

 

 
 

U kunt na de dienst napraten via de onderstaande  

link via Zoom.  

 

Klik hier om naar Zoom te gaan     

 

 

Kerkdiensten in de komende weken: 

Witte Donderdag 1 april om 19.00 uur: avondgebed met delen van brood en 

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

 

Goede Vrijdag 2 april om 19.00 uur: kruiswegmeditatie o.l.v. ds. Reinhold Philipp    

Paaszondag 4 april om 10.30 uur: kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp             

 

Zondag 11 april om 10.30 uur: kerkdienst o.l.v. ds. Tina Geels 

 

 

https://zoom.us/j/99257803582#success

