
Orde van dienst van woord en tafel 

op zondag 15 juli 2018 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

gebrokenheid helen 
 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp             

Muziek: Hans Jacobi  

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

 

Zingen (staand):  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer (lied 84: 1.2.3) 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen (staand):  Want God onze Heer (lied 84: 6) 

 

Schriftlezing:  psalm 86 (enkele verzen; 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis) 

 

Dank voor je vriendschap 

die wijd om mij heen staat, 

dat je uit de afgrond opraapt 

mijn rondslingerende ziel. 

 

Inkeer en gebed 

 

Zingen:  In de veelheid van geluiden (lied 283)  

 

Schriftlezing:  Markus 6:6b-13  Gezonden om te bevrijden en te genezen 

 

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

 

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 (staand):  O Vader, trek het lot U aan (lied 995) 

  

Uitzending en Zegenbede (gezongen Amen) 

 

Zingen(staand):  Vervuld van uw zegen (lied 425) 

 

Orgelspel  
 

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: Stichting Leergeld* 

De Remonstrantse gemeente 

* De Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg wil een laatste vangnet zijn voor kinderen 

uit een gezin met minimuminkomen. De stichting ondersteunt kinderen door financiering van 

(leer-) middelen of door de betaling van contributies (b.v. verenigingen, schoolreis). 

 

Activiteiten en kerkdiensten komende weken: 

 

Donderdag 19 juli om 20.00 uur: Verborgen geloof; lezing over de Zweedse dichter Tomas 

Tranströmer met ds Marga Vos-Wiegand 

 

Zondag 22 juli om 10.30 uur: kerkdienst met ds Johan Goud  

 

Zomercursus met ds Johan Goud: 25, 27 en 30 juli en 1 augustus; 14.00 uur  

 
Samen naar de film: filmliefhebbers gaan samen naar de film met nabespreking 

(contactpersoon: Jacques Zwaan)  

 
 

 

 
 
 
 


