
Werelddiaconaat 

 

Dienst  

met maaltijd van verbinding 

op zondag 26 januari 2020 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

Beter worden 
 

 
Bartolomé Esteban Perez Murillo 

 

De genezing van een verlamde man  

(Johannes 5) 

 
 

 

 
 

Aanvang 10.30 uur 

Voorganger: ds Reinhold Philipp  

Organist: Hans Jacobi  



Welkom en aansteken van de paaskaars door Gerry Westland  

 

Zingen(staand): Geef, Heer, de koning uwe rechten  

(lied 72, 1.2.4) 

 

Bemoediging en groet (naar Psalm 121:1.2 en 146:6-10) 

(V= voorganger) 

 

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen 

     van waar komt mijn hulp? 

 

Allen: Onze hulp komt van de levende God 

  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

  die trouw houdt tot in eeuwigheid.  

 

V: Die recht doet aan de verdrukten  

     en de gebogenen opricht, 

     die de blinden doet zien 

     en de gevangenen bevrijdt. 

 

Allen: die brood geeft aan de hongerigen. 

  die de vreemdelingen beschermt, 

            wees en weduwe staande houdt. 

 

V: De vrede van deze God zij met u allen! 

Allen:  De wereld zij vrede! 

 

Zingen(staand):  Laat ons de grote naam bezingen (lied 72, 7) 

 

Gebed  

 

Zingen:  Houd ons in leven (lied 368d)  

 



Schriftlezing:  Johannes 5:1-8  Wil je beter worden? 

 

Zingen:  Wat vraagt de Heer nog meer van ons? (lied 992) 

   

Schriftlezing:  Johannes 5:9-18  Wil je echt beter worden? 

 

Zingen:  O grote God die liefde zijt (lied 838) 

 

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:  Laat de woorden die we hoorden (lied 422) 

  

Uitzending en Zegenbede  



 

Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

• Het Kinderhospice Binnenveld in Barneveld  

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag  

 

Kerkdiensten komende weken: 

Zondag 2 februari om 10.30 uur:  

kerkdienst met drs Carolien Gutteling-Sieverink 

Zondag 9 februari om 10.30 uur:  

kerkdienst met ds Antje van der Hoek (met kinderkring) 

 


