
 

Orde van dienst 

voor zondag 18 december 2022  

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

Voorganger: ds. Martijn Junte  

Organist: Hans Jacobi 

 

 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars 

door Rachel Adriaanse  

 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 

Zingen lied 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, 1,2  

 

Votum en groet 

 

Zingen antwoordlied lied 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, 3,4.  

 

  

(gemeente gaat zitten) 

 

Inkeer 

 

Gebed  

 

Zingen lied 608 De steppe zal bloeien  

 

Woord en gebed 

 

Over deze dienst: ‘Verwachting, leegte en gemis’ 

  



Lied: De Paradijsboom  

  
 

2. Jouw naam is Jezus, jij draagt onze zonden.  

Zie, onze zelfzucht heeft jouw stam geschonden.  

Door loof en takken woekert onze hoogmoed,  

voedt zich met doodsbloed.  

 

3. Doornen verstikken al je levensstromen,  

woede en afgunst hebben je doorstoken.  

Maar zie, jij leeft, jouw stam geeft jonge loten,  

bloeit voor Gods ogen.  

 

4. Jij spreidt je takken, een gebaar van zegen  

spreekt: ’kom, vermoeide, rust zal ik je geven. 

Ik droog je tranen, niets heb je te vrezen,  

jij wordt genezen.’ 

 

5. Hier in jouw schaduw ben ik vrij en veilig.  

Laat mij hier blijven, deze grond is heilig.  

Mijn hart vindt rust na jaren eenzaam zwerven,  

hier wil ik sterven. 

 

  



Lezing Matteus 6, 25-34 

 

Zingen lied; 845 Tijd van vloek en tijd van zegen 

 

Preek 

 

Stilte en orgelspel 

 

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 

 

Mededelingen, o.a. bloemengroet, aankondiging van de collecten (wordt gedaan 

door een kerkenraadslid)  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Oekraïne/Moldavië * 

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

 

(gemeente gaat staan) 

  



Zingen slotlied 978 Aan U behoort , o Heer der heren  

 

 

Uitzendingswoorden en zegenbede (gevolgd door gezongen Amen) 

 
 

* 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 
 

De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten van de gemeente zijn: 

 

Zaterdag 24 december, 21.00 uur, kerstavond, met kerstkoor, 

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

 

Zondag 25 december, 10.30 uur, eerste kerstdag, met het Remo-orkest, 

o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

Zondag 1 januari, 10.30 uur, nieuwjaarsdag, 

o.l.v. ds. Johannes Tromp 


