
 

Orde  

voor de dienst  

voor zondag 17 september 2017 

in de Remonstrantse kerk te Den Haag 

 

 

Vrede 

Wie durft? 
 

 
 

 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi  

 

 

 

 

Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de kaars (door Han Haamel) 

 

Zingen Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010, 1.2.3) 

 

Bemoediging en groet 

 

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

  

Inkeer 

 

Gebed 

… daarom bidden wij en zingen: Houd mij in leven … (lied 368d) 

 

Schriftlezing: Jesaja 56:1-8  Een huis van gebed voor iedereen 

 

Zingen De Geest van God (lied 691, 1.3)    

 

Schriftlezing:   Mattheüs 25:31-46  Waar recht wordt gedaan  
 

Zingen Uit uw verborgenheid (lied 500, 1.3) 

 

Overdenking 

 



Orgelspel 

 

Voorbede  

… daarom bidden wij en zingen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. (lied 568a) 
(Waar mensen elkaar liefhebben en naar elkaar omzien, daar is God aanwezig.)   
 

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 Jezus roept hier mensen samen (lied 975, 1.3.4) 

  
(aansluitend vormen de aanwezigen een kring rond de tafel) 

 

Tafelgebed  

 

Vredegroet 
 

Delen van brood en wijn  
 

(aansluitend keren de aanwezigen terug naar hun zitplaatsen) 

 

Zingen Geef vrede door van hand tot hand (lied 1014) 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 



Zingen God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven  (lied 418, 1.2.3) 

 

Uitzending en zegen 

(gezongen Amen) 
 

 
Collecte: Stichting Haarwens 

Remonstrantse gemeente  
 

 
Activiteit(en) komende weken: 

woensdag 20 september 20 uur: De tijdgeest met Joke Hermsen  

zaterdag 23 september 16 uur: filmcafé Le fils de l’autre o.l.v. ds Reinhold Philipp 

zaterdag 30 september 10 uur: Poëzie lezen met Ingrid de Bonth 

zaterdag 30 september: Geloven te voet, wandelen en bezinning met Marianne van Steenis en 

Nelly Damen  

  

 

VREDE 

 

Op de velden heerst de stilte 

De aarde is doordrenkt met bloed 

Zovele levens zijn geofferd 

Klaprozen wuiven zacht hun lieflijke groet 

De zon straalt aan het firmament 

De wolken glijden langs het blauw 

 

De klokken luiden met bevrijdende klank 

Ze verkondigen: vrede is in het land 

De mensen zijn dankbaar en ook uitgelaten 

De verwoestende oorlog is uitgebrand 

De zon straalt aan het firmament 

De wolken glijden langs het blauw 

 

Het verdriet om de prijs komt later 

Het goede heeft nu wederom de overhand 

Hoe lang zal de vrede duren? 

Hoe sterk is haar verlangensband 

De zon straalt aan het firmament 

De wolken glijden langs het blauw 
 

(Han Haamel) 
    

     
 

 


