
 

Orde van dienst 

voor zondag 15 mei 2022 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’ 
 
Voorganger: ds Els de Bijll Nachenius 

Organist: Hans Jacobi 

 

 

 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars 

door Wim Uitenbogaard  

 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 

Zingen Nieuwe Liedboek 121:1,2,4 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ 

 

 

Votum en groet 

 

 

Zingen antwoordlied  

 

Tot U, Heer, is ons hart gericht. 

Hier zijn wij, open voor uw licht.  

Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.  

Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen  

  

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Inkeer 

 

 



Gebed  

 

 

Zingen Nieuwe Liedboek 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ geheel 

 

 

Woord en gebed 

 

 

Lezing Numeri 11:24-30 

 

 

Zingen Nieuwe Liedboek 605:1,2 ‘De toekomst is al gaande’ 

 

 

Lezing Markus-evangelie 9:38-50 

 

 

Zingen Nieuwe Liedboek 605:3-5 ‘De toekomst is al gaande’  

 

 

Preek 

 

 

Stilte en orgelspel 

 

 

Voorbeden 

 

  



Onze Vader (gesproken)  

 

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 ook 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. 

 

 
Uitzending en zegen 

 

 

Mededelingen, o.a. bloemengroet  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

 

Stichting Sengerema (Tanzania) * en 

de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken. 

 

(gemeente gaat staan) 

 

 

Zingen Nieuwe Liedboek 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ geheel 

 

 

 

Uitzendingswoorden en zegenbede (gevolgd door gezongen Amen) 

 
 

 



* 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 ook met onderstaande QR-code uw bijdrage voor de collecte overmaken. 

 

U kunt uw donatie voor het diaconale doel ook overmaken 

naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97  

onder vermelding van: Stichting Sengerema 

 

 

De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten:  

 

Maandag 16 mei, 20.00 uur, kennis maken met de Remonstranten 

o.l.v. ds. Reinhold Philipp  

 

Woensdag 18 mei, 10.30 uur: 

Bijbelcursus o.lv. ds. Reinhold Philipp  

 

Donderdag 19 mei, Bustocht naar Willemstad en Oudenbosch, Vertrek 10.00 

uur  

 

Zondag 22 mei, 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp  

http://www.sengerema.nl/

