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Ik zat gevangen 

en jij hebt mij bezocht 
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http://www.remonstranten.org/


Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

 

Zingen (staand): Ontwaak, o mens 

(lied 215, 1.3.6) 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen (staand): Maak in uw liefde ons bereid 

(lied 215, 7) 

 

Inkeer en gebed 

 

Zingen: Wees stil en weet: Ik ben uw God 

(lied 887) 

 

Thema-inleiding:  

Ik zat gevangen en jij hebt mij bezocht 

 

 

Schriftlezing: Mattheüs 25:31-46 



Gesprek met  

Ron (vrijwilliger bij Exodus en ex-gedetineerde) 

Pim van Doorn (oud-manager van Exodus Leiden) 

 

Zingen: Neem mij aan zoals ik ben  

(lied 833; 2x) 

  

Schriftlezing: Johannes 8:1-11 Wie zonder zonde is 

 

Zingen: Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild  

(lied 920) 

 

Overdenking 

 

Korte stilte en orgelspel 

 

Bevestiging tot lid van de diaconale commissie: 

Wil de Niet-de Vries 

 

Zingen: Ga met God en Hij zal met je gaan  

(lied 416, 1.2) 

 



Bevestiging tot lid van de kerkenraad: 

Marie-Ange Barnard-Delen 

 

Zingen: Eer zij God in onze dagen  

(lied 487, 1) 

  

Voorbeden en Onze Vader (Dorothee Sölle) 

God, die ons nabij bent  

als een vader en een moeder.  

Wij mogen uw naam uitspreken. 

Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.  

Wij zien uit naar uw rijk,  

een tijd van vrede en gerechtigheid,  

hier en voor altijd.  

Geef ons ook vandaag het brood  

dat wij nodig hebben om te leven.  

Vergeef ons dat we tekortschieten  

en leer ons anderen te vergeven,  

zodat we in vrijheid met U  

en met elkaar kunnen leven.  

Laat ons niet de weg  

van de minste weerstand kiezen.  

Laat ons niet afglijden  

naar egoïsme en streven naar macht,  

maar laat ons kinderen van U zijn  

die openstaan voor uw liefde  

en er vervuld van raken  

voor nu en voor een eeuwigheid. Amen. 

 



Verantwoording en nodiging  

 

Zingen: Jezus roept ons tot de ander 

(lied 975, 3.4) 

 

(aansluitend vormen de aanwezigen een kring rond de tafel en de 

stoelen in het midden) 

 

Tafelgebed  

 

Delen van brood en wijn  

 

(aansluitend keren de aanwezigen terug naar hun zitplaatsen) 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen (staand): Iedereen zoekt U 

(lied 837) 

 

  



Uitzending en zegenbede (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:  

Donderdag 30 juni om 20 uur:  

Zomeravond in de remonstrantse kerk met gedichten, gebeden en 

muziek  

Zondag 26 juni om 10.30 uur: 

Kerkdienst o.lv. ds. Esther van der Panne 

  



 

 

Exodus Zuid-Holland heeft woonlocaties in Rotterdam, Den Haag, 

Leiden en Gouda. De ex-gedetineerde, de kwetsbare jongvolwassene, 

de jonge overvallers, de ‘familie-van’. Problematiek met schulden, 

beperkingen, gedragsproblematiek (agressie, angsten), verslaving. Ze 

kunnen het niet alleen. Exodus biedt perspectief. We hebben onze 

expertise opgebouwd in meer dan 35 jaar, en blijven onverminderd 

naar de toekomst kijken om steeds die hulp te kunnen blijven bieden 

waar onze deelnemers het meeste bij gebaat zijn. Wij bieden een breed 

en samenhangend spectrum van professionele (forensische) zorg tot en 

met een steunnetwerk van enthousiaste vrijwilligers; van locaties voor 

integraal begeleid wonen tot en met ambulante begeleiding, trainingen 

en voorlichting. 


