
 

Orde van dienst voor zondag 9 oktober 2022 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

Die chaos schiep tot mensenland 

Die mensen riep tot zinsverband 
 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi 

 

Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Wim Uittenbogaard 

 

Zingen (staand): Heel de schepping, prijs de Heer (lied 154b, 1.3.5.6) 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen (staand): Tot, U, Heer, is ons hart gericht! … 

 

Welkom kinderen en aansteken kaars 

 

Inkeer en gebed 

 

Zingen: Alles wat adem heeft love de Here (lied 146c, 1.5.6) 

 

Toelichting van Ad Bercht over zijn kunst (expositie in de kerkzaal) 

 

Muziek: Intermission 6 van Morton Feldman (1926-1987) door Hans Jacobi 
 

De partituur is een grotendeels leeg blad waarop een aantal clusters met noten zijn verspreid. 

Deze klanken dienen zacht gespeeld te worden. De pianist wacht tot een klank is uitgedoofd, 

om daarna een volgende klank te kiezen. De volgorde ligt niet vast, de speler mag zelf 

zijn/haar weg kiezen.  

 

Schriftlezing uit Genesis 1: Die chaos schiep tot mensenland 

 

Zingen: Gezegend die de wereld schept (lied 984, 1.2.3) 

 

Schriftlezing uit Genesis 2: Die mensen riep tot zinsverband 

 

Zingen: Gezegend die de mensen roept (lied 984, 4.5.6) 

Overdenking 

http://www.remonstranten.org


Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden en Onze Vader 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen (staand): Aan U behoort, o Heer der heren (lied 978) 

 

Uitzending en zegen (gezongen Amen) 

 
Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Oekraïne/Moldavië* 

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 
 

* We ondersteunen een project dat georganiseerd wordt door het programma ‘Max maakt 

mogelijk’. Door dit project wordt noodhulp verleend aan kwetsbare ouderen, afkomstig uit 

Oekraïne, die sinds het uitbreken van de oorlog in hun regio naar Moldavië zijn gevlucht. 

 

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: Oekraïne  

 

De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten:  

 

Zaterdag 15 oktober, 10.00 uur: Samen poëzie lezen o.l.v. Ingrid de Bonth 

 

Zondag 16 oktober, 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds. Marijn Vermet; 

Ruildienst met Doopsgezinden Den Haag 

 

Landelijk: Remonstrantse Klimaatdag 2022  

Zaterdag 29 oktober, 10.30 uur, in de Geertekerk in Utrecht 


