
                                     

Remonstranten Den Haag 

Orde van dienst voor zondag 9 januari 2022 

Voorganger:  ds. Antje van der Hoek 

Organist: Hans Jacobi.  Welkom: Rachel Adriaanse 

 Lezingen: Madzy van der Kooij. M.m.v.: kleine cantorij 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede zondag van epifanie: 

Geloof als koersbepaling 

 

  



Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht 

Aanroeping en inkeer 

Lied: 'Gij bron van tijd en eeuwigheid' (Lied 204: 1,2,3,4,8 

en 9) – allen 

 

 

Votum en groet (staande) 

 

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige, 

die liefde is en grond van ons bestaan, 

die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst, 

die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

Groet 

Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen 

 

 

  



Inleidende lezing/Gebed van inkeer 

 

Acclamatie: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’ Lied 

368g  (voorzanger 2x) 

 

 
 

 

Woord en gebed 

 

 

Bijbellezingen: Psalm 53 (Naardense vertaling)  

 

Dwaas geworden zei er een 

met heel zijn hart: 

‘geen God is ons gebleven!- 

ze stichten verderf, 

begaan gruwelijk onheil, 

geen is er die goed doet!’ 

 

God, 

keek uit de hemelen neer 

over de zonen van Adam, 

om te zien of er een was met inzicht, 

een die zoekende was naar God. 



Maar alles was afgeweken, 

eendrachtig bedorven, 

geen die goed deed, 

niet een meer, 

zelfs niet een. 

 

Wisten zij van niets, 

die aanstichters van onheil, 

uitvreters van mijn gemeente, 

die zij vraten als brood? 

God riepen zij niet aan! 

Daar had je ze, 

geschrokken: een en al schrik, 

terwijl er niets te schrikken was, want God 

had verstrooid de beenderen van je belager, 

je kon ze beschamen 

omdat God ze had verworpen! 

 

Wie geeft uit Sion Israëls redding? 

God, als hij een keer brengt 

in het lot van zijn gemeente! 

Dan zal Jakob juichen 

en Israël zich verheugen. 



We zingen -Een mens te zijn op aarde (lied 807/:1-3)-   

Kleine cantorij  

 

 

Bijbellezingen: Hebreenbrief 11: 1-3 (NBV vertaling)  

 

We zingen -Een mens te zijn op aarde (lied 807/: 4 en 5) -

kleine cantorij 

 

 

Overweging en moment stilte 

 

 

Orgelspel 

 

 

  



Bidden en geven 

 

Tijdens de voorbeden zingt voorzanger ‘ Kyrie, kyrie, kyrie 

eleison’ (Lied 367d);  

 

 
 

het Stil Gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn 

gebed, laat mijn roepen U bereiken” (Lied 367f).  

 

 
 

  



Gezongen Onze Vader (Lied 369a) – kleine cantorij 

 

 

 
 

 

 



 

 

Bloemengroet en aankondiging collecte: de collecten zijn be-

stemd voor:  het collectedoel van het eerste kwartaal*: Stich-

ting Gered Gereedschap en het werk van de remonstrantse 

gemeente Den Haag en omstreken 

 

Sluiting 

 

  



Zang: ‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’ (Lied 792) – 

allen 

 

 

 

Uitzending en zegenbede (staande)/ Gezongen Amen 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

Een goede week! 

 

 

Komende diensten/activiteiten: 

 

 

Zon. 16 januari 2022, 10.30 uur 

Kerkdienst met ds. Martine Wassenaar 

 

Zon. 23 januari 2022, 10.30 uur  

Kerkdienst met ds. Reinhold Philipp  

 

 

  



*Stichting Gered Gereedschap steunt (leerling)vakmensen 

in ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen. De 

juiste gereedschappen en machines, een gedegen 

vakopleiding en verdere begeleiding naar en op het werk 

zijn daar onderdeel van. Het geeft vakmensen de kans om 

een zelfstandig bestaan als bijvoorbeeld timmerman, 

automonteur of kleermaker op te bouwen. 

 

 

* In het eerste kwartaal van 2022 collecteren we voor, 

Stichting Gered Gereedschap. Het doel wordt ook  

ondersteund vanuit de Doopsgezinde  

Gemeente in Den Haag.  

 

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:  

NL 93 INGB 0000 0063 97. O.v.v. Gered Gereedschap  

 

U kunt ook onderstaande QR code gebruiken. 

 

 
 

Hartelijk dank! 

  



Na psalm 53 – Gabriël Smit 

 

Is het werkelijk zo dwaas 

te zeggen dat u niet bestaat? 

Uw eigen lied zegt het zelf: 

overal afschuwelijk onrecht, 

ontrouw, woede, haat. 

 

Uit de hemel – zegt de psalm – 

kijkt u op ons neer, zoekt u overal 

of er onder de mensen soms één 

is die waarachtig van u weet, 

wiens trouw u nog wacht. 

 

De psalm zegt ook: antwoord 

krijgt u niet, niemand ziet of hoort 

u. maar als u voor niets en niemand 

iets bent, waarom zoudt u dan bestaan, en waardoor? 

 

Bestaat u soms niet omdat wij 

u niet voltooien, altijd 

iets schuiven tussen uw volstrekt 

gebod en ons koppige recht 

op klein zelfverwijt, 

 

ons vermoeden dat wij toch 

geloven te leven van u, al wordt 

uw eeuwigheid geen recht gedaan 

en zien wij u vaak als gevaar 

voor ons eigen lot? 

 



Wat kan dat ooit zijn zonder dat 

uw wezen het overal omvat, 

zwijgend en onbestaanbaar, 

eenzaam en onbereikbaar, 

tastend als mijn hand 

 

die schrijft achter een laatste woord, 

onbekend, onwetend, onverhoord, 

heimwee, leegte, bonzend hart van 

verlangen naar samen vaderland, 

samen een antwoord. 

 

Laat mij dan maar zijn als de dwaas 

die zegt dat u niet bestaat, 

maar die tegen uw zwijgen in 

vecht om een eigen zelfbegin 

dat toch uit u opgaat. 

 

 


