
 
Orde van dienst 

voor zondag 27 november 2022 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

eerste zondag in de advent 

 

In het stormen van de tijd 
 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi  

Muziek: Trio de Monchy; Frederiek Muller (Zang), Roel van der Wal (Piano), 

Richard Braakenburg (Klarinet) 

 

Orgelspel 

 

Welkom en aansteken paaskaars en eerste adventskaars door Rachel Adriaanse 

 

Zingen (staand): Zal er ooit een dag van vrede zijn? (lied 462) 

 

Bemoediging en groet 

 

Antwoordlied (staand): Verwacht de komst des Heren (lied 439, 1.2) 

 

Inkeer en gebed  

 

Zingen: Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer (lied 437) 

 

Schriftlezing: Lukas 21:5-11; 26-28 Er zullen vreselijke dingen gebeuren 

 

Muziek door Trio de Monchy: Cantate ‘Endlich wird die Stunde schlagen’ 

van Georg Philipp Telemann (TWV 1:440) 

 

Endlich wird die Stunde schlagen, 

da das Harren, da das Klagen 

sein beglücktes Ende nimmt. 
In den Gründen meiner Qualen  

werd ich noch die Perlenschalen  

des gewünschten Trostes finden,  

welche bei den Tränenregen  

und des Kreuzes Donnerschlägen  

erst den Suchenden bestimmt.  

http://www.remonstranten.org/


Overdenking  

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden en Onze Vader  

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen (staand): Nu daagt het in het oosten (lied 444) 

 

Uitzending en zegen 

 
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. 

 

Na de kerkdienst: Algemene leden(en vrienden)vergadering in de kerkzaal; 

U wordt verzocht de koffie/thee mee te nemen in de kerkzaal. 
 

Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken: 

Dinsdag 29 november 14.00 uur: Winterlezing (Dichten) o.l.v. dr. Johan Goud 

Zondag 4 december 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek 

Zondag 11 december 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp,  

met een muzikale bijdrage van Floris Brieffies (cello) 

Vrijdag 16 december 13.30 uur: Adventsmiddag  


