
Orde van dienst op zondag 21 oktober 2018 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

Dienend leiderschap 
 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp             

Muziek: Hans Jacobi  

 

Orgelspel  

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Han Haamel 

 

Zingen (staand):  Ontwaak, o mens (lied 215) 

 

 
Inkeer en gebed 

 

Zingen:  Heilig, heilig, heilig (lied 985) 

 

Schriftlezing:  Markus 10:31-45  Wie bij u groot wil zijn, zal uw dienaar zijn.  

 

Zingen:  Waarom moest ik uw stem verstaan? (lied 941) 

 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbede 



 

Onze Vader (in de verwoording van Dorothee Sölle) 

 
God, die ons nabij bent als een vader en een moeder.  

Wij mogen uw naam uitspreken. 

Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.  

Wij zien uit naar uw rijk,  

een tijd van vrede en gerechtigheid,  

hier en voor altijd.  

Geef ons ook vandaag het brood dat wij nodig hebben om te leven.  

Vergeef ons dat we tekortschieten  

en leer ons anderen te vergeven,  

zodat we in vrijheid met u en met elkaar kunnen leven.  

Laat ons niet de weg van de minste weerstand kiezen.  

Laat ons niet afglijden naar egoïsme en streven naar macht,  

maar laat ons kinderen van u zijn  

die openstaan voor uw liefde  

en er vervuld van raken voor nu en voor een eeuwigheid. 

Amen. 
 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen (staand):  De eersten zijn de laatsten (lied 991, 1.2.6.7) 

  

Uitzending en Zegenbede (gezongen Amen) 

 
 

Orgelspel  
 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Stichting Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur (kindertehuis in Indonesië) 

- De Remonstrantse gemeente 

Activiteiten en kerkdienst komende week: 

Dinsdag 23 oktober: excursie naar museum Boijmans van Beuningen, vertrek 10.17 uur CS  

Zaterdag 27 oktober om 10.30 uur: lezing over Hannah Arendt door Joop Berding 

Zondag 28 oktober om 10.30 uur: kerkdienst met ds Johan Goud. Na de dienst volgt een  

gesprek met Christian Modehn, organisator van het Forum der Remonstranten in Berlin 

 
 

 


