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Orde van dienst  

voor zondag 18 september 2016 

in de Remonstrantse kerk te Den Haag 
 

“En in de hemel hing een andere zon.” 

 

Blijven kiezen  

voor Vrede 

 

 
 
 
Voorganger: ds. Reinhold Philipp 
m.m.v.: Ingrid de Bonth  
Organist: Hans Jacobi  

 

Dienst met vredesmaal m.m.v. leden van de kerkenraad en de diakonie. 
 

 
Orgelspel 
 
Welkom en aansteken van de kaars (door Ingrid de Bonth) 
 

Zingen(staand) Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010, 1.2.3) 
 
Bemoediging en groet 
 

Zingen(staand) Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010, 4) 



 
Inleidende schriftlezing: Johannes 14:27 (BGT) 
Ik geef jullie mijn vrede.  
De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort.  
Mijn vrede blijft altijd bij jullie.  
Wees niet bang, verlies de moed niet. 
 
Inkeer en gebed 

… daarom bidden we en zingen: Als alles duister is (lied 598) 
(we onsteken een kaarsje) 
 
Overpeinzingen bij gedichten over de vrede door Ingrid de Bonth 
“En in de hemel hing een andere zon.” Blíjven kiezen voor Vrede 
 
Orgelspel  Verleih uns Frieden voor orgel van Hans Jacobi (tekst van Maarten Luther, naar Da 
pacem, Domine) 
 
Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 
 
Voorbede  
V: … Laat ons bidden: Heer, geef ons vrede! Allen: Heer, geef ons vrede!  

Gebed voor vrede (toegeschreven aan Franciscus van Assisi) 

 
Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. 
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar duisternis is. 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 
Heer, maak dat ik er meer op uit ben 
te troosten dan getroost te worden, 
te begrijpen dan begrepen te worden, 
te beminnen dan bemind te worden. 
Want als ik verlies, zal ik vinden. 
Als ik geef, zal mij gegeven worden. 
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. 

Amen 



 
Verantwoording en nodiging 
 
Zingen Maaltijd van vreugde (oude Tussentijds E4) 
 
(aansluitend vormen de aanwezigen een kring rond de tafel) 

 
Tafelgebed  
 

Vredegroet 
 

Delen van brood en wijn  
(aansluitend keren de aanwezigen terug naar hun zitplaatsen) 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 
 
Zingen Geef vrede door van hand tot hand (lied 1014) 
 
Uitzending en zegen 

(gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

 De Remonstrantse gemeente 

 Stichting Bij 1 (in de Haagse Spoorwijk) 

 
 

ANDERE VREDE 
als vrede uitzichtloos lijkt 
omdat er geen eind aan de conflicten komt, 
als vrede jou ongemakkelijk schijnt  
omdat het je eigen plekje bedreigt, 
als vrede geen vrede blijkt  
omdat wij ons vanbuiten  
én vanbinnen wapenen....., 
laten we dan terugkeren  
naar het begin van de vrede:  
die ene hand die, wederzijds,  
-aarzelend maar hoopvol-  
naar de andere reikt… 
 
Felicia Dekkers 



Activiteiten komende week: 

donderdag 22 september om 20.00 uur: Mijn kijk op God met prof. dr. Laurens ten Kate    


