
 

Orde van dienst 

voor zondag 20 november 2022 (laatste zondag voor Advent) in de 

remonstrantse kerk te Den haag 

Voorganger: ds. Johan Goud 

Organist: Hans Jacobi 

 

Thema: DE TIJD DRINGT 

 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars 

door Rachel Adriaanse  

 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 

Zingen lied 221: 1,2,3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht) 

 

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  



Inleidend woord en lezing van Jesaja 5: 16.20-24 

 

Zingen lied 99: 1,3,6 

 

Woord en gebed 

 

Lezing : Romeinen 13: 8-12 

 

Zingen lied Lied 207: 1,2,3,4 (De trouw en goedheid van de Heer) 

 

Lezing : Matteus 25: 31-46 

 

Preek 

 

Stilte en orgelspel 

 

Zingen lied 422: 1,2,3 (Laat de woorden) 

 

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 

 

 

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.. 

 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Zingen slotlied Lied 769: 1,3,4,5 (Eens als de bazuinen klinken) 

 

 

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 

 

 

Komende diensten en activiteiten: 

 

 

Zondag 20 november, 10.30 uur   

kerkdienst o.l.v. ds. Johan Goud 

Dinsdag 22 november, 14.00 uur Winterlezing  

–  In alles de Liefde, o.l.v. dr. Johan Goud  

Woensdag 23 november, 15.00 uur  

Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp  

 

Donderdag 24 november, 14.00 uur, 

Meditatie o.l.v. Reinhold Philipp  

Zondag 27 november, 10.30 uur  

Kerkdienst 1e advent, o.l.v. ds. Reinhold Philipp  

 


