
 

Orde van dienst 

voor zondag 19 Maart 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

Voorganger: ds. Marijn Vermet 

Organist: Hans Jacobi 

Thema: ‘Voor de Spiegel’ 

 

 
 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars 

door Gerry Westland  

 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 

Zingen lied 272: Wij zoeken  in uw huis uw aangezicht, o Here1,4 

 

Votum en groet 

 

Zingen antwoordlied  

 

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  

 

Zingen lied 103e Bless the Lord (3 maal) 

  

1. Engels 

2. Nederlands  

 

Prijs de Heer mijn ziel 

en prijs zijn heil’ge naam. 

Prijs de Heer mijn ziel, 

die mij het leven geeft… 

 

3. Engels 

 

 

Woord en gebed 

 

Lezing Jakobus 1: 22-25 

 

Zingen lied 538: Een mens te zijn op aarde 1 

 

Lezing Mattheus 7: 24-27 

 

Zingen lied 538: en mens te zijn op aarde 2,3 

 

Preek 

 

Stilte en orgelspel 

 

Gedenken overledenen  [alleen op de 1e zondag van de maand] 

 

Voorbeden 

 

Onze Vader (gezongen Onze Vader lied 1006 ) 

 

Uitzending en zegen 

 

 



Mededelingen, o.a. bloemengroet, aankondiging van de collecten 

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Voedselbank Den Haag 

- Het werk van de remonstrantse gemeente  

Den Haag en omstreken 

 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Zingen slotlied Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon 

 

 

Uitzendingswoorden en zegenbede (gevolgd door gezongen Amen) 

 
 

 

  



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: Voedselbank 

 

 

De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten: 

 

Zaterdag 25 maart, 10.30 uur, Muziekcursus  

o.l.v. Hans Jacobi  

 

Zondag 26 maart, 10.30 uur, Kerkdienst  

o.l.v. ds. Reinhold Philipp  

 

Zondag 2 april, 10.30 uur, Kerkdienst  

o.l.v. ds. Martine Wassenaar 

 

 

 

 


