
 

Orde van dienst 

voor zondag 14 augustus 2022  

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

Voorganger: ds. Johannes Tromp  

Organist: Hans Jacobi 
 

 

 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars 

door Willem Uittenboogaard  

 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 

Zingen lied 24: De aarde en haar volheid zijn, 1, 2 en 5  

 

Votum en groet 

 

Zingen antwoordlied (Tot U, Heer) 

 

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 

 

Inleidende lezing: Kolossenzen 3:12-17  

 

 

Gebed  

  



Zingen lied: 156 Ik heb verstaan, Heer wat Gij hebt gezegd 

 

Woord en gebed 

 

Lezing Jeremia 23: 23-29 

 

Lezing Lucas 12:49-56 

 

Zingen lied 761: Zoals het witte bliksemlicht  

 

Preek 

 

Stilte en orgelspel 

 

Zingen lied 848:Al wat een mens te kennen zoekt  

 

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, aankondiging van de collecten 

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Stichting Vaarwens* 

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 



(gemeente gaat staan) 

 

Zingen slotlied: 969 In Christus is noch west noch oost  

 

 

Uitzendingswoorden en zegenbede (gevolgd door gezongen Amen) 

 
 

*Stichting Vaarwens organiseert gratis dagtochten voor mensen die in hun 

laatste levensfase verkeren. 

 

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 Vaarwens 

 

 

De eerstvolgende kerkdiensten (aanvang 10.30 uur):  

 

Zondag 21 augustus o.l.v. ds. Jan van Aller 

 

Zondag 28 augustus o.l.v. ds. Antje van der Hoek 

 

Zondag 4 september: Openingsdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek en  

ds. Reinhold Philipp  

 


