
 

Orde van dienst 

voor zondag 25 september 2022 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

Voorganger: Pieter Hartevelt 

Organist: Hans Jacobi 

 

 

 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars 

door de Ettjen Modderman  

 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 

Zingen lied 274: 1, 2 en 3 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ 

 

Votum en groet 

 

Zingen antwoordlied (Tot U, Heer of een ander lied naar keuze) 

 

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 lied 221: 1, 2 en 3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 

Woord en gebed 

 

Lezing Amos 5, 18 - 24 

 

Zingen lied 146: 1 en 2 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ 

 

Lezing Lukas 16, 19 - 31 

 

Zingen lied 146: 3 en 4 

 

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, 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 974: 1, 4 en 5 ‘Maak ons uw liefde God, tot 

opmaat’ 

 

 

Uitzendingswoorden en zegenbede (gevolgd door gezongen Amen) 

 
 

 

  



*Stichting Vaarwens organiseert gratis dagtochten voor mensen die in 

hun laatste levensfase verkeren. Vele honderden ongeneeslijk zieke en 

uitbehandelde mensen hebben dankzij de stichting mogen ervaren hoe 

het is om er nog één keer een dag uit zijn in een geweldige omgeving 

en ambiance. 

 

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 en activiteiten van de gemeente zijn: 

 

Zondag 25 september, 10.30 uur, kerkdienst o.l.v. Pieter Hartevelt   

 

Zaterdag 1 okt, 10.00 uur, Poëzie cursus o.l.v. Ingrid de Bonth 

 

Zondag 2 okt, 10.30 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek  

 

 

 


