
 

Orde van dienst 

voor zondag 6 november 2022 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

Thema: Wanneer kom jij thuis? 

 

Voorganger: ds. Tina Geels   em. Predikant 

Geertekerk 

Organist: Hans Jacobi 

 

 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars 

door de Ginny Krijgsman  

 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 

 Openingslied- NLB 276: 1, 2     zomaar een dak … 

 

Votum en groet 

 

Zingen- NLB 276: 3     

(gemeente gaat zitten) 

Inkeer 

 

Gebed  

 

Zingen- lied NLB 275: 1, 2, 3, 4       Heer, onze Heer… 

 

Woord en gebed 

 



Lezing - Psalm 84 uit: 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis 

 

Zingen- lied NLB 326: 1, 2   van ver … 

 

Lezing- Lucas 18: 9- 14 een gelijkenis van de Farizeeër en de 

tollenaar 

 

Zingen- lied NLB 326: 4, 5 

 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Gedenken overledenen  

 

Voorbeden, afgesloten met lied 647: 1   voor mensen die… 

 

Onze Vader (vrij naar Huub Oosterhuis) 

 

Onze Vader en moeder, 

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 is 

en brood gerechtigheid. 

waar om vrede niet wordt gevochten,  

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen.  

waar kinderen helder en jong zijn.  

Dieren niet worden gepijnigd,  

mensen niet worden gedood. 

Leg uw woord op ons hart  

breek de macht van het kwaad 

Van U is de toekomst, kome wat komt.  

Amen 

 



Uitzending en zegen 

 

Mededelingen, o.a. bloemengroet, aankondiging van de collecten.  

 

Collecte:  

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

- het collectedoel van het vierde kwartaal (Moldavië/Oekraïne) *  

- het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

 

(gemeente gaat staan)  

 

Zingen slotlied NLB 1001: 1, 2, 3    de wijze woorden… 

 

 

Uitzendingswoorden en zegenbede  

 

gevolgd door gezongen Amen 

 
 

 

 

  



* In het vierde kwartaal ondersteunen we 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 

 

 

Agenda: 

Dinsdag 8 november, 14.30 uur Wijkbijeenkomst Voorburg-

Leidschendam in de Hoeksteen 

 

Zondag 13 november Kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek  

 

Dinsdag 15 november, 10,30 uur, Bezoek Haagse Mobarakmoskee 

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

 

Dinsdag 15 november, 14.00 uur, Winterlezing o.l.v. Johan Goud   

 


