
 
Orde voor de dienst  

voor zondag 16 september 2018 
in de Remonstrantse kerk te Den Haag 

 
 

Geef vrede door 
van hand tot hand 

 
 

 
 

als brood om uit te delen 
 

 
 
 
 
Voorganger: ds. Reinhold Philipp 
Organist: Hans Jacobi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orgelspel 
 
Welkom en aansteken van de kaars 
 
Zingen (staand) Zomaar een dak (lied 276) 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen (staand) Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (lied 275, 1.5) 
 
Inkeer  
Psalm 153:  God van mensen nabij (Enis Odaci)  
 
Gebed 
 
Zingen Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010) 
 
Schriftlezing:  Markus	9:	14-29		Ik geloof. Help mij in mijn ongeloof!  
 
Zingen Uit uw verborgenheid (lied 500, 1.3) 
 
Schriftlezing:  Jakobusbrief 2:1-4;14-18; 3:18  Daden gaan woorden te boven 
 
Zingen Uit uw verborgenheid (lied 500, 4.5) 
 
Overdenking 
 
Stilte en orgelspel 
 
Voorbeden   … Daarom bidden we en zingen: 

 
 
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 (staand) God, schenk ons de kracht (lied 418, 1.2.3) 
  
Uitzending en zegen  

 
 
 



Collecte: Stichting Leergeld 
Remonstrantse gemeente Den Haag 
 

 
Bidden om ontferming  

 
Je hoofd buigen 
Je hart openen  

Met open handen opkijken naar die Ander 
God ontferm U over mij  

Ik buig mijn hoofd  
Ik sta hier met mijn handen uitgestrekt naar U 

Mijn hart wil U ontmoeten 
God ontferm U over ons 

Leer ons, onze handen uit te strekken naar U en elkaar  
Help ons om te buigen, zodat wij anderen van de grond omhoog kunnen helpen 

Ontferm U over mij 
Ontferm U over ons 

Geef ons vrede in ons hart 
 

Johanneke Bosman 

 
 
Activiteiten komende weken: 
dinsdag 18 september: excursie Stedelijk Museum Schiedam  
zaterdag 22 september 16.00 uur: filmcafé o.l.v. ds Reinhold Philipp 
zondag 23 september 10.30 uur: kerkdienst met ds J. Röselaers 
zondag 30 september 10.30 uur: kerkdienst met ds R. Philipp en J. Zwaan  
 


