
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Viering zondag 25 februari 2018 
Voorganger ds. E. Bijlsma, emeritus predikant Doopsgezinde 

Gemeente Delft
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

Orgelspel 

Welkom

Klokluiden

Introïtus door de cantorij: Psalm 25 vers 6-10 (vertaling NBV, 
harmonisatie door S. Wesley) 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 25 : 2 en 7

Inleidende woorden

Gebed 

Zingen: EigenWijs 85 ‘In de veelheid van geluiden’



Eerste lezing: 1 Koningen 19 : 9-18 uit de  NBV

Zingen: Gezang 325 : 1, 2, 3, 6, 7

Tweede lezing: Lucas 9 : 28-36    NBV

Zingen: Gezang 162

Overdenking 

Cantorij: ‘Kom in mij’, tekst van Huub Oosterhuis, de melodie uit 
1553 is van Lossius

  

Gebeden

Collecten

1e rondgang: Exodus
Een mens verliest in de gevangenis niet alleen zijn vrijheid, maar 
vaak ook zijn baan, inkomen, huis, en het contact met vrienden 
en familie. Bovendien dragen ex-gedetineerden door hun 
veroordeling voortaan een stempel met zich mee. Dit draagt 
eraan bij dat het voor veel mensen moeilijk is om na detentie 
een positieve plek in de samenleving te vinden. EXODUS werkt 
aan begeleid wonen of ambulante begeleiding met  
professionals en vrijwilligers.

2e rondgang: Houtrustkerk

Slotlied (staande): EigenWijs 37 ‘Zo vriendelijk en veilig als het 
licht’

Uitzending en Zegenbede

Gemeente:   



Mededelingen
 Op vrijdag 2 maart en woensdag 7 maart komen we voor 

de tweede maal bijeen om te spreken over het boek 
Heilige onrust van Frits de Lange. De vrijdaggroep is om 
20.00 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel. De woensdag-groep 
om 15.00 uur in de Houtrustkerk. In beide groepen lezen 
we thuis de pag. 32-72. De vorige keer hadden we het over 
de pelgrimage als metafoor. In deze bijeenkomst zal het 
gaan over ‘het raadsel van het zelf’. U kunt nog gemakkelijk
aanhaken. 

 In de viering van 4 maart om 10:30 in de Houtrustkerk zal 
ds. Karl van Klaveren voorgaan. 

 Op zondag 18 maart om 12.00 uur is er in de aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen een debat in de 
Houtrustkerk met vertegenwoordigers van de Haagse 
politieke partijen. De discussie zal gaan over de situatie van
vluchtelingen in de stad. De discussievragen zijn: (1) Wat 
doen we als Stad van Vrede en Recht voor 
ongedocumenteerde vluchtelingen, die door Den Haag 
zwerven? (2) Het beleid van de gemeente Den Haag is 
anders dan andere grote steden. Wat moet er 
gebeuren/veranderen? De moderator die het forumdebat 
zal leiden is Doeke Eisma.
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