
Remonstranten Den Haag 

zondag 13 februari, aanvang 10.30 uur, 

voorganger: ds. Antje van der Hoek. 

Organist: Hans Jacobi. 

Welkom: Rachel Adriaanse. 

M.m.v. Rik van Hazendonk en de kleine cantorij. 

 

Weerklank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk van Rik van Hazendonk 

 



Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht 

 

Aanroeping en inkeer 

 

Lied: ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ (Lied 281: 1, 2, 

3, 6, 9 en 10) – 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:  ‘Wees hier aanwezig,  

God van de mach-ten’ (Lied 294, 1x door voorzanger) 

 

Woord en gebed 

 

Gesprek met Rik van Hazendonk over zijn werk 

  

Zang: ‘Niet als een storm als een vloed’ (Lied 321) 

 

(Bijbel)lezingen   

  

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 bestemd voor: het collectedoel van het eerste 

kwartaal; Gered Gereedschap* en de Remonstrantse 

gemeente Den Haag. 

 

Sluiting 

 

  

Zang: ‘Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de 

nacht’ (Lied 607) – allen 

 

 

Uitzending en zegenbede (staande) 

 

 



Uitleidend orgelspel/ Gezongen Amen 

 

 

 

Een goede week! 

 

 

Komende diensten/activiteiten: 

Zondag 20 februari, 10.30 uur dienst  

o.l.v. ds. Marijn Vermet (Do) 

 

Woensdag 23 februari om 14.00 uur: 

Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

 

 



* In het eerste kwartaal van 2022 collecteren we voor 

Gered Gereedschap.  U kunt uw donatie overmaken 

naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk. 

U kunt ook de QR code gebruiken. 

  

 

Hartelijk dank! 

 

  

  



Rik van Hazendonk in atelier (zie: 

https://www.rikvanhazendonk.com/) 

 

 


