
Remonstranten Den Haag 

10 april 2022, aanvang 10.30 uur 

Orde van dienst voor Palm- en Passiezondag 

Voorganger: ds. Antje van der Hoek, 

Organist: Hans Jacobi 

Lezingen: Geerte Hage Welkom: Ginny Krijgsman 

M.m.v. kinderkring 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus  op  een palmezel 

  

  



Voorbereiding 

 

Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars 

 

Aanroeping en inkeer 

 

We zingen (staande): 'Heer, onze Heer, hoe zijt Gij 

aanwezig'  (Lied 275) 

 

Votum en groet 

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. 

                                                                                      

  



Gebed van inkeer/Inleidende lezing 

We zingen “Gezegend die komt in de naam van de 

Heer, Hosanna in de hoge!' (Lied 535g voorzanger 

1x; gemeente 2x) 

 

 

Gesprek met de kinderen, aansteken kaars  

  

  



We zingen: ‘Ik zal er zijn voor jou’ 

 

Woord en gebed 

 

Bijbellezing;  Zacharia 9: 9-10  

 

  



We zingen “Verheug u, gij dochter van Sion” 

(Lied 550: 1 en 2) 

 

Bijbellezing: Markus 11:1-10 en Filippenzen 2: 5¬ 

t/m 10 

 

We zingen  “Verheug u, gij dochter van Sion” 

(Lied 550: 3) 

 

 

Overweging 

 

 

Stilte/Orgelspel 

  

  

  



Tijdens de voorbeden zingen we “God in de 

hemelen, zie naar uw mensen”  (Lied 368e)”.  

 

 

 

Het stil gebed wordt beantwoord met: “Heer, 

verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken” 

(Lied 367f).  

 

 

 

  



We besluiten de gebeden met een  gezongen Onze 

Vader (Lied 369a, gregoriaanse versie). 

 

 



 

 

Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en 

aankondiging collecte ten bate van kwartaaldoel:  

Stichting Sengerema te Voorburg. Deze stichting is 

actief in Tanzania.*  

 

De tweede collecte is ten bate van onze eigen 

Gemeente.  

 

Sluiting 

 

  



We zingen (staande) ´Zegen ons, Algoede' (Lied 

415) 

 

- Kinderen komen terug met hun Palmpaastokken. 

 

Uitzending en zegenbede/ gezongen Amen  

 

 

 

Van harte welkom bij de koffie/thee! 

 

  



* In het tweede kwartaal van 2022 collecteren we 

voor Stichting Sengerema te Den Haag 

(www.sengerema.nl). Stichting Sengerema is sinds 

2008 actief en helpt jongeren in Tanzania om zich 

aan de armoede te ontworstelen door middel van 

het starten van een onderneming. Stichting 

Sengerema helpt jaarlijks gemiddeld 100 jongeren 

om een bedrijf te starten. Zij krijgen eerst een 

opleiding, deels gericht op het starten van hun 

bedrijf, deels in de vorm van een aanvullende 

vakopleiding en deels in algemene vaardigheden 

zoals het omgaan met geld en tegenslagen. 

Vervolgens helpt Stichting Sengerema hen met een 

startkapitaal om een bedrijfje te starten. 

 

  

  



U kunt uw donatie overmaken naar rekening:  

NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder 

vermelding van: Stichting Sengerema. 

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw 

bijdrage voor de collecte overmaken. 

 

Hartelijk dank! 

 

  

  



Agenda Stille Week: 

do. 14 april, 19.30 uur, Witte Donderdag, 

o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

vrij. 15 april, 19.30 uur, Goede Vrijdagviering, 

o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

zo 17 april, 10.30 uur, Pasen, 

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

 

 

 

 


