
 

Orde  

voor de dienst van woord en tafel 

op zondag 15 september 2019 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

 
 

 

 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp  

m.m.v. Ninon Vercoutre, Wim Uittenbogaard, Han Haamel, Ton Toet-van der Hoeven, 

Hanneke Veldhorst-Groenewegen, Corrie Marcus-Jonker 

Organist: Hans Jacobi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Wim Uittenbogaard 

 

Zingen (staand):  Hoe lieflijk, hoe goed (psalm 84, 1.2.6) 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen (staand):  Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (lied 275, 1.4) 

 

Inkeer  

 

 
 

Ken je mij? Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? Wie ben ik dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

 

Ogen die door de zon heen kijken 

zoekend naar de plek waar ik woon. 

Ben jij beeldspraak voor iemand 

die aardig is,  

of onmetelijk ver, 

die niet staat en niet valt 

en niet voelt als ik, 

niet koud en hooghartig. 

 

Ik zou een woord willen spreken 

dat waar en van mij is, 

dat draagt wie ik ben, 

dat het houdt. 

Ik zou een woord willen spreken 



dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt: 

Vrees niet, versta mij,  

ik ben, ik ben. 

 

Ben jij de enige voor wiens ogen 

niet is verborgen van mijn naaktheid? 

Kan jij het hebben, 

als niemand anders, 

dat ik geen licht geef, niet warm ben, 

dat ik niet mooi ben, niet veel? 

Dat geen bron ontspringt 

in mijn diepte? 

Dat ik alleen dit gezicht heb, 

geen ander? 

Ben ik door jou, zonder schaamte, 

gezien, genomen, 

door niemand minder? 

Zou dat niet veel teveel waar zijn? 

Zou dat niet veel teveel waar zijn? 

 

Het lied ‘Ken je mij’ werd geschreven door Huub Oosterhuis. Het is een verwijzing naar de 

woorden van psalm 139: ‘U, Heer, kent mij, U doorgrondt mij, met al mijn wegen bent U 

vertrouwd.’ 

 

Gebed 

 

Zingen:  Zomaar een dak (lied 276) 

 

Schriftlezing:  Amos 8:4-7 en Psalm 85:9-12  Recht en vrede kussen elkaar 

 

Zingen:  Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010, 1.2) 

 

Schriftlezing:  Genesis 32: 22-31  Jakob bij de grensrivier  

 

Zingen:  Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010, 3.4) 

 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden   … Daarom bidden we: Laat uw mensen niet los. 

Ga met hen mee op hun levensweg als reisgenoot die grenzen doorbreekt.  

We 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 en de stoelen in het midden) 

 

Tafelgebed  

 

Vredegroet 

 

Onze Vader  

 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd,  

Uw koninkrijk kome.  



Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen. 
 

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 bij de uitgang: Stichting Hulphond 

Remonstrantse gemeente Den Haag 

 

Activiteiten komende weken: 

zaterdag 21 september 10.30 uur: samen poëzie lezen o.l.v. Ingrid de Bonth 

zondag 22 september 10.30 uur: kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek  

m.m.v. historicus Ron Habiboe en een Moluks koor  

dinsdag 24 september: museumbezoek o.l.v. Jacques Zwaan; Rijksmuseum 

Amsterdam (bijzondere tentoonstelling i.v.m. 400 jaar Remonstranten) 

 



 
 

Andere vrede  

 

Als vrede uitzichtloos lijkt 

omdat er geen eind aan de conflicten komt, 

als vrede jou ongemakkelijk schijnt 

omdat het je eigen plek bedreigt, 

als vrede geen vrede blijkt 

omdat wij ons vanbuiten 

én vanbinnen wapenen… 

 

Laten we dan terugkeren 

naar het begin van vrede: 

die ene hand die, wederzijds, 

- aarzelend maar hoopvol - 

naar de andere reikt… 

(Felicia Dekkers) 


