
 

 

 

Liturgie 11 juli 2021  aanvang 10.30 uur 

Remonstrantse Gemeente Den Haag 

 

 

Stof afkloppen 

 

 
 

 

Ds. Martine Wassenaar            voorganger  

Hans Jacobi                  organist 

Zang:      Kleine cantorij  

 

 

  



 

Welkom door Wim Uittenbogaard  

 

 

Aansteken van de kaars, stilte 

 

 

Lied 216 (Cantorij)  

 

 

Bemoediging en groet 

  

 

Antwoordlied (melodie psalm 134): (allen)  

 

Tot U Heer, is ons hart gericht 

Hier zijn wij open voor uw licht. 

Gij geeft ons kracht tot stilt’en strijd. 

Kom tot ons, Eeuw’ge in de tijd. 

Amen      

 

 

Gemeente gaat zitten 

 

 

Gebed  

 

 

Lied: 657:1,2 en 4 (cantorij) 

 

 

 

 



 

Schriftlezing: Jesaja 52:1-6  

 

521Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! 

Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. 

Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, 

of onrein. 

2Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op 

de troon. 

De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe 

Sion. 

3Want dit zegt de HEER: Voor niets zijn jullie verkocht, 

zonder geld koop ik jullie weer vrij. 

4Dit zegt God, de HEER: Ooit trok mijn volk naar Egypte 

om daar als vreemdeling te leven, maar in Assyrië werd het 

zonder meer uitgebuit. 

5Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER. Voor niets is 

mijn volk weggenomen, hun leiders weeklagen – spreekt 

de HEER –,dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld. 

6Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen, 

beseffen dat ik het ben die zegt: 

‘Hier ben ik.’ 

 

 

 
  



 

Lied 176:1+2 (cantorij) 

 

2e schriftlezing Marcus 6:7-13 

 

Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de 

mensen. 7Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan 

twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8Hij 

droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen 

brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. 9Sandalen 

mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra 

kleren aan.’ 10En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak 

krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. 11Maar als 

jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie 

willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je 

voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te 

maken wilt hebben.’ 12Ze gingen op weg en riepen de 

mensen op om tot inkeer te komen, 13en ze dreven veel 

demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. 

 
  



 

Lied: 838:1+2 (cantorij)  

 

 

Overweging 

 

 
Kloosterkerk Kyllberg Duitsland 

 

Orgelspel 

 

Gebeden 

 
  



 

Slotlied: 416  Ga met God en Hij zal met je  zijn 

(cantorij)  

 

 

Mededelingen en collecte  

           

 

Zending en zegen 

 

 

Na afloop bent u van harte uitgenodigd  

om gezamenlijk koffie te drinken. 

 

 

De collecten zijn bestemd voor:  

• De Participatie Keuken 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en 

omstreken 

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL93INGB0000006397 

onder vermelding van:  

het collectedoel Participatiekeuken  

en/of Remonstrantse gemeente.  

 

  



 

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

collecte overmaken. 

 

 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
 
Kerkdiensten in de komende weken: 
 
Zondag 18 juli om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp  

 

Zondag 25 juli om 10.30 uur: 

Kerkdienst o.l.v. ds Johan Goud  

 

 
  



 

Zomeravonden in onze kerk (om 20 uur): 

 

Woensdag 14 juli, 

Zomeravond met gedichten en muziek.  

Graag opgeven bij de administratie of in de agenda bij de 

activiteit op de website.   

 
Zomercursus ‘Menselijkheid’  

door dr. Johan Goud  

14.00-16.00 uur 

Wo 21, vr 23, ma 26, wo 28 juli 2021 

Graag opgeven bij de administratie of in de agenda bij de 

activiteit op de website.  

 


