
Zondag werelddiaconaat 

 
Dienst van woord en tafel 

op zondag 4 februari 2018 

in de Remonstrantse Kerk te Den Haag 

 

ontheemd 
 

 

 
Aanvang 10.30 uur 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp m.m.v. leden van de diaconale commissie: 

Fred van Maarschalkerwaart, Henny Rijsdijk, Hanneke Veldhorst-Groenewegen, Ninon 

Vercoutre 

Organist: Hans Jacobi  

 

 

 

Werelddiaconaat 

De watersnoodramp op zondag 1 februari 1953 in Zeeland was de directe aanleiding tot het 

oprichten van het Werelddiaconaat. Sindsdien richt het Werelddiaconaat zich op diaconale 

taken wereldwijd en op de inzet van christenen voor een duurzame en rechtvaardige wereld.  

 

 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Roland de Bonth 

 

Zingen(staand):  Zomaar te gaan (lied 806) 

 

Bemoediging en groet (naar Psalm 121:1.2 en 146:6-10) 

 

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen 

     van waar komt mijn hulp? 

Allen: Onze hulp komt van de levende God 

 die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 

     en recht doet aan de verdrukten, 

Allen: die brood geeft aan de hongerigen, 

           en de gevangenen bevrijdt, 

V: die de blinden doet zien, 

Allen: en de gebogenen opricht, 

V: die de rechtvaardige liefheeft, 

Allen: die de vreemdelingen beschermt, 

           wees en weduwe staande houdt. 



 

V: De vrede van deze God zij met u allen! 

Allen: De wereld zij vrede! 

 

Zingen(staand):  Zomaar een dak (lied 276, 1.3) 

Gedicht Woningloze (J. Slauerhoff)  

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,  

Nooit vond ik ergens anders onderdak  

Voor de eigenhaard gevoelde ik nooit een zwak,  

Een tent werd door de stormwind meegenomen. 

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.  

Zolang ik weet dat ik in wildernis,  

In steppen stad en woud dat onderkomen  

Kan vinden, deert mij geen bekommernis. 

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen  

Dat vóór de nacht mij de oude kracht ontbreekt  

En tevergeefs om zachte woorden smeekt,  

Waarmee 'k weleer kon bouwen, en de aarde  

Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de  

Plek waar mijn graf in 't donker openbreekt. 

Zingen:  Door de wereld gaat een woord (lied 802, 1.2.3) 

 

Gedicht Geloven (M. van den Berg) 
 

Geloven in een wereld, 

vol van geweld, 

vol van cynisme, 

van liefdeloosheid, 

is zijn als een wereldvreemde. 

 

Geloven in een wereld, 

die vol is met mooie woorden, 

en grote beloften, 

en tegelijk vol armen, 

vluchtelingen, 

vereenzaamden en miskenden mensen, 

lijkt weinig geloofwaardig. 

 

Het is niet vreemd 

om niet te kunnen geloven 

in een God die liefde is 

en van mensen houdt. 

Het is eenvoudiger om te zeggen 

dat God niet bestaat. 



En toch is er dat eeuwige 

verlangen van mensen 

om te geloven 

dat het anders kan 

en beter gaat worden. 

 

Zingen:  Door de wereld klinkt een lied (lied 802, 4.5.6) 

 

Gebed  

 

- en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, 

beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

Allen: Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 

een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

Allen: Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

  

O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 

genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

Allen: Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

Schriftlezing:  Mattheüs 8:18-22  Geen plek om uit te rusten  
 

Zingen:  Een mens te zijn op aarde (lied 807, 1.2.3) 

  

Schriftlezing:  Hebreeën 11:8-16  Wij wonen en wij blijven vreemden  

 

Zingen: Gij hebt, o Vader van het leven (lied 823, 1.4.5) 

 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Verantwoording en nodiging  

 

Zingen:  Als we weer het brood gaan breken (lied 387) 
 

Na de nodiging en het lied vormen de aanwezigen een kring in het midden van de kerkzaal.  



 

Gebed      

 

Vredewens  

 

Delen van brood en wijn 

 

Onze Vader  
 

Na het Onze Vader keren de aanwezigen terug naar hun zitplaatsen. 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen:  In Christus is noch west noch oost (lied 969) 

  

Uitzending en Zegenbede  

(gezongen Amen) 
 

Orgelspel  
 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

• Stichting Taal aan zee 

• De Remonstrantse gemeente 

 

 

Activiteiten en kerkdiensten komende weken: 

Dinsdag 6 februari 15.30 en 20.00 uur: filosofiecursus met ds Foeke Knoppers over Spinoza; 

de middagcursus (deel III) is vol; u kunt zich nog opgeven voor de avond (deel II). 

Zaterdag 10 februari (gewijzigde datum!) 16.00 uur: film Departures (film kijken, 

nabespreking en samen eten) met ds Reinhold Philipp 

Zondag 11 februari om 10.30 uur: kerkdienst met ds Antje van der Hoek en kinderkring  

Maandag 12 februari om 20.00 uur: filosofische lezing ‘de kortste weg naar jezelf: het 

verleden – ontworteling’ met dr. Johan Goud 

 

 

Vluchtelingenkamp (Karel Eykman) 

 

Vecht om eten 

en jat water 

overleeft 

Lege handen 

dat is alles 

wat ze heeft 

 

Broers verloren 

vader gestorven 

moeder kwijt 



Kent geen rouwen 

kent geen treuren 

kent geen tijd 

 

Niets te lachen 

en zelfs huilen 

kent ze niet 

Geen verlangen 

en geen angsten 

geen verdriet 

 

Lege ogen 

die maar staren 

voor zich uit 

Alleen hangen 

alleen wachten 

zonder geluid 

 

Wie zou God niet verwensen? 

Waar is een trooster voor die mensen? 


