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Voorganger dr. Arne Jonges
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

O r d e   v a n   D i e n s t
                                                           

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus door de cantorij: EigenWijs 2 'Als God ons thuis brengt'
De gemeente zingt telkens het refrein, de cantorij zingt de verzen. 
Alleen de eerste keer zingt de cantorij het refrein voor, waarna de 
gemeente het herhaalt.

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 33 'Wees hier aanwezig'

Gebed 

Zingen: EigenWijs 101 'Gij die het sprakeloze bidden hoort'

Eerste lezing: Jesaja 61: 1-9 



Zingen: Lied 530 uit Zingen en Bidden 'De Geest des Heren is op hem'
(tekst: Jan Willem Schulte Nordholt, bij Lucas 4,14-21; melodie: Paul Schollaert)

Tweede lezing: Matteüs 4: 12-17

Zingen: de cantorij zingt EigenWijs 51 'Goed bericht'. De gemeente 
zingt als antwoord telkens waar dat staat aangegeven: 'die verkondigt 
het Rijk'

Overdenking 

Orgelspel 

Gebed – Stilte – Onze Vader

Slotlied (de gemeente gaat staan): EigenWijs 38 Zolang wij ademhalen' 

Uitzending en Zegen

Gemeente: 

Collecten (bij de uitgang):
 De eerste collecte is bestemd voor de Wilde Ganzen. 

Eén kraan verandert de toekomst van een heel Maya-gezin! 
“Gebrek aan schoon drinkwater is hét grote probleem in dit 
gebied”, zegt de Nederlandse Ineke de Smidt. Help 158 
gezinnen aan blijvend schoon drinkwater.  Zie ook de informatie
op het prikbord! 

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

Mededelingen
 Donderdag 1 februari om 20.00 uur is er weer een wijsgerige 

kring in de Houtrustkerk onder leiding van dr. Arne Jonges. 
Wij beschouwen onszelf als autonome wezens. Allerhande 
medisch-ethische discussies gaan over de vraag 'wie beslist?'. 
Heeft de samenleving iets in te brengen in zaken als het 
levenseinde of ook de grenzen van het medisch handelen? 



Uitermate gecompliceerde vragen, waarop het antwoord niet 
zomaar te geven is, maar die ons wel worden opgedrongen. 

 De viering van 4 februari om 10:30 in de Houtrustkerk is een 
bijzondere viering. Op deze diaconale zondag besteden wij 
aandacht aan de wereld van vluchtelingen in Den Haag die 
tussen wal en schip geraken. Zeer betrokken mensen zullen kort
spreken: Henk Baars van Stek; Fatima Faïd van de Haagse 
Stadspartij; Rinny Hoitenga spreekt een vluchteling en Nuridin 
speelt gitaar en vertelt over komen gaan. Na afloop van de 
viering is er gelegenheid om de Talentenmarkt te bekijken: 

o Verkoop van soep en brood
o Verkoop zelfgemaakte kleding en tassen
o Aanbod van een klusjesman

Ds. Karl van Klaveren heeft de leiding in samenwerking met het 
Diaconaal Team van de Houtrustkerk. 
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