
 

 

Orde van dienst 

voor 18 april 2021 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

Aanvang: 10.30 uur 

 

Samen onderweg 
 

 
 

De Emmaüsgangers  

Janet Brooks Gerloff (1947- 2008) 
 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi 

Zang: Frederiek Muller   

http://www.remonstranten.org/


Orgelspel  
 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Betty Renssen 

 

 

Lied:  Zolang wij ademhalen (657) 

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Gebed 

 

 

Lied:  Laus trinitati (Hildegard von Bingen) 

 

 



Laus Trinitati, que sonus et vita 

ac creatrix omnium in vita ipsorum est, 

et que laus angelice turbe 

et mirus splendor archanorum, 

que hominibus ignota sunt, est, 

et que in omnibus vita est. 

 

Lob sei der Dreifaltigkeit, 

die der Klang und das Leben 

und die Schöpferin alles Lebendigen selbst ist; 

auch das Lob der Engelschar 

und der wunderbare Glanz der Geheimnisse, 

die den Menschen verborgen sind, ist sie, 

und sie ist in allem das Leben. 

 

 
das Lob der Engelschar 

Hildegard von Bingen 

 

 

Hildegard von Bingen - femina universalis  

 



‘Kent de wegen des Heren’ in het Latijn Liber Scite Vias Domini, bekend geworden als 

SCIVIAS. Het boek met zesentwintig visioenen werd verlucht met vijfendertig miniaturen.  

 

Lied:  O eterne Deus  (Hildegard von Bingen) 

 

O eterne Deus, 

nunc tibi placeat 

ut in amore illo ardeas, 

ut membra illa simus, 

que fecisti in eodem amore, 

cum Filium tuum genuisti 

in prima aurora 

ante omnem creaturam, 

et inspice necessitatem hanc 

que super nos cadit, 

et abstrahe eam a nobis 

propter Filium tuum, 

et perduc nos in leticiam salutis. 

 

O eeuwige God, 

nu behaagt het Jou 

om in die liefde te branden 

waaruit onze lichamen geboren worden. 

Diezelfde liefde 

waaruit Jij je Zoon hebt verwekt 

in het eerste morgenrood 

vóór de hele schepping. 

Zie dan de nood die over ons valt 

en trek ons eruit omwille van je Zoon 

en leid ons in de vreugde van het heil. 

 

 

Schriftlezing:  Lukas 24:13-35   Samen onderweg 

 

 

Lied:  De Heer is onze reisgenoot (lied 646) 

 

 

Overdenking 

 

 

Orgelspel  



 

 

Voorbeden 

 

 

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 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:  Terwijl we hem bewenen (lied 644) 

 

 

Uitzending en zegenbede  

 

 

Orgelspel  
 

 

 

De collecten zijn bestemd voor:  

• Stichting Madalief * 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

* De stichting Madalief is een non-profit organisatie met als doel om de kansarmste kinderen 

in Madagaskar (b.v. met schoolgeld en voedselhulp) een betere toekomst te bieden. (zie ook 

www.madalief.nl) 

 

http://www.madalief.nl/


U kunt uw bijdrage overmaken op: NL93INGB0000006397  

onder vermelding van:  

het collectedoel Stichting Madalief 

en/of Remonstrantse gemeente.  

 

 

Kerkdiensten in de komende weken: 

Zondag 25 april om 10.30 uur:  

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

 

 

Zondag 2 mei om 10.30 uur:  

kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp;  

preek van onze leek Bram Rutgers van der Loeff 

 


