
Remonstranten Den Haag 

zondag 4 december 2022 

Voorganger: ds. Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi 

Welkom: Gerry Westland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede advent: Hoop, diepere bron van kracht 

 

Aanroeping en inkeer 

Gemeente gaat staan  

We zingen:  'Het licht dat weer opnieuw begon' (Lied 214: 1, 2, 6, 7 en 8) 

 

Votum en groet (staande) 

                        

Inleidende lezing/Gebed van inkeer 

We zingen 'Doe lichten over ons, uw aangezicht'(Lied 368c, voorzanger 1x, 

gemeente 2x) 

 

Woord en gebed 

 

We lezen: Jesaja 40: 1-11 

 

 

We zingen: 'Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn'  

(Lied 462:1, 2 en 4) 

 

We lezen: Mk. evangelie 1: 1-8 

 



We zingen: 'Licht in onze ogen, redder uit de nacht' (Lied 463:1,2, 4 en 5) 

 

Overweging en moment stilte 

 

Orgelspel 

 

Delen, bidden en geven 

 

Gedenken overledenen. We zingen: ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor 

zichzelf’ (Lied 961, 2x) 

 

Maaltijd: delen van brood en wijn 

 

Vredegroet 

 

We zingen: ‘Als wij weer het brood gaan breken’  Lied 387: 1 en 2 

 

 Tafelgebed: 

Voorganger: De Eeuwige zal bij U zijn! 

Allen: de Eeuwige zal u bewaren! 

V: Verheft u harten! 

Allen: wij zijn met ons hart bij de Eeuwige. 

V: Brengen wij dank aan God, de Eeuwige, 

bron van liefde, licht en leven. 

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

V: U loven en danken wij, God, 

- Voor de Geest die levend maakt, die ons de kracht en de moed geeft 

van uw waarheid te getuigen en van uw liefde te zingen; 

voor het vuur van uw Geest, danken wij U 

dat mensen doet strijden tegen ziekte en onrecht 

en voor de warmte die hij brengt 

in onze verkilde harten. 

Hij leert ons het delen van het dagelijks brood en Hij verbreekt de doodse stilte die 

tussen mensen heerst. 

 

- Wij danken U, God, 

voor het zenden van Jezus, uw Zoon, 

op wie de Geest heeft gerust 

om Wet en Profeten te vervullen 

en alle gerechtigheid te volbrengen; 

om het geschonden gelaat van de aarde 



te helen en te vernieuwen, 

om lammen te doen lopen, 

gevangenen te bevrijden, 

zonden te vergeven, 

treurenden te troosten 

en wat dood is te bewegen tot leven. 

 

- Wij danken U om uw Zoon, die de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood 

heeft genomen, 

het dankgebed uitgesproken tot U, Zijn hemelse Vader 

en het brood heeft gebroken met de woorden: 

‘dit is mijn lichaam voor u; 

doet dit tot mijn gedachtenis.’ 

die evenzo ook de beker nam, dankte en zei: 

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

dat voor u en voor allen vergoten wordt 

tot vergeving van zonden; telkens als gij deze beker drinkt 

zult gij doen tot mijn gedachtenis. 

 

Allen: Zo verkondigen wij dan, 

etend van dit brood 

en drinkend van deze beker 

de dood van Jezus en zijn opstanding ten leven 

 

V: Wij zien uit naar de dag 

dat hij terug zal keren in heerlijkheid en bidden: 

zend, o God, uw Heilige Geest 

over ons en over heel uw gemeente 

en maak ons zo tot vredestichters en dienaars van uw gerechtigheid 

een nieuw volk, U tot eer 

want dan zal uw Naam geprezen zijn 

door Hem en met Hem en in Hem, 

overal op aarde, dit uur en alle dagen 

tot in eeuwigheid. Amen 

 

Wij zingen: ‘Als wij weer het brood gaan breken’ Lied 387: 3, 4 en 5 

 

Rondgang van brood en wijn. 

 

Dankzegging en voorbeden, Gezamenlijk uitgesproken Onze Vader 

 

Na voorbeden zingt voorzanger 'Dauw hemel, wolken, regen heil; de aarde dorst naar 

vrede' (Lied 368b). 

  



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. 

 

Bloemengroet en collecte: de collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  het 

collectedoel van het vierde kwartaal (Oekraïnese vluchtelingen in Moldavië, Max 

Maakt Mogelijk*) en de Remonstrantse gemeente Den Haag 

Sluiting 

Gemeente gaat staan 

Slotlied: ‘Laat de woorden die we hoorden’ (Lied 422) 

 

Uitzending en zegenbede 

 

Gezongen Amen 

 

Uitleidend orgelspel 

 

* 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. 

Agenda: 

di 6 dec, 14.00 uur - Winterlezing door ds. Johan Goud over dichten. 

do 8 dec, 14.00 uur - Meditatiekring o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

zo 11 dec, 10.30 uur adventsdienst met ds. Reinhold Philipp (met kinderkring) 


