
 
Orde van dienst op zondag 17 juni 2018 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

Een tijd om af te breken  

en een tijd om op te bouwen 
 

Voorgangers: ds. Reinhold Philipp             

Muziek: Hans Jacobi  

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

 

Zingen(staand):  Soms groet een licht van vreugde (lied 910, 1.2) 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen(staand):  Tot U, Heer, is ons hart gericht …  

 

Inkeer, stilte en gebed 

 

Zingen:  Neem mijn leven, laat het, Heer (lied 912, 1.2.3) 

 

Schriftlezing:  Mattheüs 7:24-29  Het huis op de rots en op het zand  

 

Zingen:  Wie zich door God alleen laat leiden (lied 905, 1.2) 

 

Schriftlezing:  Johannes 2:13-22  Afbreken en opbouwen van de tempel  

 

Zingen:  Laat dan de stilte ook uw kracht zijn (lied 905, 3.4) 

 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden  

 

 

 

 

 

 



Onze Vader (A New Zeeland Prayer Book 1988)  

 

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde,  

Gever van leven, Bron van alles wat is en zal zijn. 

Vader en Moeder van ons allen, liefhebbende God in wie de hemel is. 

Laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal.  

Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan  

door de volkeren van deze wereld. 

Laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is.  

Laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen 

en laat het komen op aarde. 

Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben.  

Vergeef ons als we wonden oplopen aan elkaar. 

Sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking. 

Bewaar ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.  

Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is. 

Want gij regeert in de glorie van uw kracht die liefde is, 

nu en voor altijd. Amen  

  

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen:  Een rijke schat aan wijsheid (lied 313) 

 

Uitzending en Zegen (gezongen Amen) 

 

Orgelspel  
 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: Stichting Vliegende meubelmakers 

De Remonstrantse gemeente 

 

Activiteiten en kerkdiensten komende weken: 

 

Zondag 24 juni om 10.30 uur: kerkdienst met ds Martijn Junte  

 

Woensdag 27 juni om 20.00 uur: lezing door ds Koen Holtzapffel over zijn boek Houvast  

 

Zondag 1 juli om 10.30 uur: kerkdienst met ds Reinhold Philipp 

 

Donderdag 5 juli om 16.30 uur: Vliegt de tijd? Een zomerse vogelvlucht over ‘tijd’ met 

Tineke van Royen-Krol  

 

Donderdag 19 juli om 20 uur: Verborgen geloof; lezing over de Zweedse dichter Tomas 

Tranströmer met ds Vos-Wiegand 
 


