
 
 

Orde van dienst voor zondag 22 mei 2022 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

Van U is de toekomst  

kome wat komt 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi 

 

 

Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Gerry Westland 

 

Zingen(staand): De vreugde voert ons naar dit huis (lied 280, 1.2.3.4) 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen(staand): Onthul ons dan uw aangezicht (lied 280, 5.6.7) 

 

Inkeer en gebed 

 
*Aansteken kaars voor wereldvrede en moment van stilte als teken van solidariteit met de 

slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en elders in de wereld en als oproep tot vrede. -  

Geef vrede, Heer, geef vrede! De aarde wacht zo lang! 

 

Zingen: Jezus roept hier mensen samen (lied 975, 1.3) 

 

Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20 Ik ben met jullie, alle dagen 

 

Zingen: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (lied 976) 

 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden  

 

 

 

http://www.remonstranten.org


Onze Vader (in de verwoording van Huub Oosterhuis) 
 

Onze vader verborgen,  

uw Naam worde zichtbaar in ons, 

uw koninkrijk kome op aarde, 

uw wil geschiede,  

een wereld met bomen tot in de hemel,  

waar water, schoonheid, en brood,  

gerechtigheid is, en genade,  

waar vrede niet hoeft bevochten,  

waar troost en vergeving is,  

en mensen spreken als mensen,  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd, 

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd,  

leg uw woord op ons hart,  

breek het ijzer met handen,  

breek de macht van het kwaad.  

Van U is de toekomst - 

kome wat komt.  
 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen(staand): In Christus is noch west, noch oost (lied 969) 

 

Uitzending en Zegen (gezongen Amen) 

 
 

 

Orgelspel  

 

 

 

 

 

 

 



De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Stichting Sengerema (Tanzania) 

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

 

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:  

 

Aansluitend aan deze dienst, rond 12.00 uur: Algemene Ledenvergadering  

(voor leden én vrienden) 

 

Maandag 23 mei, 20.00 uur: tweede deel cursus Kennismaken met de 

Remonstranten: Gedeelde waarden en beginselen - beginselverklaring en 

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

 

Zondag 29 mei, 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds. Madelief Brok  

 

Zondag 5 juni, 10.30 uur: Pinksterdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek en  

ds. Reinhold Philipp met verwelkoming nieuwe leden en vrienden en 

bevestiging nieuw lid van de kerkenraad; met muzikale medewerking van 

Frederiek Muller; kinderactiviteiten tijdens en na de kerkdienst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

*Op 11 mei is in the Mall of the Netherlands het kunstwerk ‘De Vlam’ onthuld. Het 

kunstwerk komt in de plaats van het verdwenen aandachtscentrum ‘de Schakel’. 

 

Voorheen stond in winkelcentrum Leidsenhage het aandachtscentrum ‘de Schakel’. Mensen 

konden hier naar binnen stappen voor hulp, advies of gewoon een luisterend oor. Met de 

herontwikkeling van Leidsenhage tot the Mall of the Netherlands kwam het centrum te 

verdwijnen. Wel werd afgesproken dat er in het vernieuwde winkelcentrum een kunstwerk 

terug zou komen. 

 

Er is een interactief element toegevoegd aan het kunstwerk, zodat deze op een hedendaagse 

manier de functie van het eerdere aandachtscentrum kan overnemen.  

Door middel van een QR-code kunnen mensen naar devlamleidschendam.nl om daar een 

digitaal kaarsje te branden, maar ook om contactgegevens achter te laten als zij op zoek zijn 

naar een luisterend oor. 

 

 

http://www.devlamleidschendam.nl/

