
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 10 februari 2019
Voorganger dr. Arne Jonges
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: De cantorij zingt 'Woorde, als een zachte wind' 
(Tekst: Arne Jonges; muziek: Frans Baljeu)
'Woorden, als een zachte wind door het hoge zomergras 
roepen beelden op hoe ik als kind geborgen en gelukkig was. 
Woorden zonder haat of nijd in een wereld vol geweld  
het goede wint nog steeds de strijd geen verliezer wordt geteld. 
Vrede en gerechtigheid, woorden, overvol van zin, 
woorden uit een lang vervlogen tijd gegeven ons als nieuw begin.' 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 37 'Zo vriendelijk en veilig als het licht'

Gebed

Zingen: EigenWijs 7 'Door u geheel en al gekend'

Lezing: Psalm 22: 2-6

Zingen: EigenWijs 28 'Verborgen in oude verhalen' 

Lezing: Matteüs 14: 22-33

Zingen: Gezang 56 'Ga in het schip'
(de cantorij zingt vers 4, de gemeente zingt de overige verzen)



Overdenking 

De cantorij zingt: EigenWijs 53 'Evenwicht' 

Gebeden

Slotlied (staande): EigenWijs 41 'Laat de woorden'

Uitzending en Zegen

Gemeente: 

Collecten
 De eerste collecte is voor de Havenkerk voor ondersteuning bij 

vervoerskosten.  
De Havenkerk is de vaste stek geworden voor mensen uit 
landen als Afghanistan en Iran. Een deel van hen bivakkeerde 
eerder in de ‘vluchtkerk’ aan de Sportlaan. Ds. Peter Strating, 
verbonden aan de Havenkerk (Om en Bij), vertelt dat de kerk 
groeit: met nieuwe Hagenaars die christen zijn. Door 
geldgebrek is echter voor velen het geld voor de tram teveel: 
dat hebben ze niet. Daarom bevelen we deze collecte van harte
bij u aan! 
Zie ook het artikel in Kerk in Den Haag van januari 2019. 

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Op zondag 17 februari om 10.30 uur zal ds. Karl van Klaveren in

de Houtrustkerk voorgaan. 


