
 
Remonstrantse Gemeente Den Haag 

Orde van dienst voor 13 november 2022, aanvang 10.30u, 

Voorbereiding: Valkenboskring (Jaap Maclean, Fred Schippers, 

Wim Vellekoop)  en werkgroep Groene Kerk (Coos van Beuningen-

Romein, Ria Ruitenbeek, Nellie Schuring-Versteeg).  

Voorganger: Ds. Antje van der Hoek. 

Organist/voorzanger: Hans Jacobi. Welkom: Ingrid de Bonth   

      

 

 

 

 

 

 

 

Broze Aarde 

Welkom en ontsteken van het licht 

We zingen (staande) ‘Gezegend die de wereld schept ...’ (Lied 984) 

 

  



Aanroeping en inkeer 

 

Votum en groet (staande) 

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige,  

die liefde is en de grond waarop wij staan, 

die dag uit nacht tot leven wekt, 

die ons adem schenkt en oproept tot verbondenheid, 

van planten, dieren, mensen – al wat is, 

ter ere van zijn Naam. 

 

Groet 

Moge de overvloed van zijn Geest – zwevend over de wateren, van het 

vroegste begin - onze harten vervullen 

 

Gebed van inkeer 

Acclamatie:  ‘Bron van het zijnde, groot zijt Gij’  (Lied 987, 1e 

couplet; voorzanger 1x, gemeente 2x) 

 

Woord en gebed 

 
(Bijbel)lezingen: Ps 104: 1-6, 10-24 en Deut.  5: 12-15 
 

 We zingen ‘zolang er mensen zijn op aarde’ (lied 981 1 en 2 ) 
 
(Bijbel)lezingen: Openbaring 22: 1-5 
 

We zingen  ‘ Zolang er mensen zijn op aarde’ (Lied 981, 3, 4 en 5) 

 

We luisteren naar het Zonnelied van Franciscus van Assisi in tweespraak 

 

Overweging en moment stilte 

  



Orgelspel: Uppon La Mi Re, anoniem 16e eeuw, toegeschreven aan 

Thomas Preston 

Bidden en geven 

 

Dank- en voorbeden en bij Stil gebed ‘Heer verhoor mijn gebed’ (367f). 

Gezamenlijk uitgesproken Onze Vader (uit : Broze Aarde van dichteres 

Antjie Krog): 

 

Onze Broze Aarde die zich onder het universum uitstrekt, 

laat Uw Bestaan ons heilig worden, 

laat ons U zien als een koninkrijk, 

laat ons goed voor U zorgen, 

voor Uw oppervlak 

als ook voor uw diepten. 

U geeft ons elke dag, getemperd water, fotosynthese en brood 

maar onze vervuiling kunt U niet vergeven, 

ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen; 

leid ons in de verzoeking om U boven alles lief te hebben 

U te verlossen van alle etterende ontering. 

Want U behoort dit punt in het heelal 

en zijn kracht, zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht tot 

in de oneindigheid. 

 

Bloemengroet, mededelingen en collecte. De collecten bij de uitgang zijn 

bestemd voor: Max Maakt Mogelijk (Oekraïne) * en het werk van de 

remonstrantse gemeente Den Haag e.o.. 

  



Sluiting 

Lied (staande)  ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ (Lied 978) 
 
Uitzending en zegenbede 

 

Gezongen Amen 

 

Orgelspel 

 

 

Een goede week! 

 

* 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 

 

 

  



Zonnelied van Franciscus van Assisi (1181/2- 1226) 

 

 Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 

en geen mens is waardig uw naam te noemen. 

 Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, 

vooral door mijnheer broeder zon, 

die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 

En hij is mooi en straalt met grote pracht; 

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 

 Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 

Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 

en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, 

door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 

die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, 

door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 

en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 

 Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, 

die ons voedt en leidt, 

en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. 

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde 

vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. 

Gelukkig wie dat dragen in vrede, 

want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. 



Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, 

die geen levend mens kan ontvluchten. 

Wee hen die in doodzonde sterven; 

gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, 

want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 

Prijs en zegen mijn Heer, 

en dank en dien Hem in grote nederigheid. 

 

 

Komende diensten en activiteiten: 

 

Dinsdag 15 november, 10.30 uur – Bezoek aan  

Mobarakmoskee in Benoordenhout 

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

 

Dinsdag 15 november, 14.00 uur Winterlezing –  In alles de Liefde 

o.l.v. dr. Johan Goud  

 

Woensdag 16 november, 14.00 uur Bijbelcursus  

o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

Zaterdag 19 november, 15.00 uur Film café met de film Boy A 

o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

Zondag 20 november, 10.30 uur   

kerkdienst o.l.v. ds. Johan Goud 


