
 
Orde van dienst voor zondag 3 mei 2020 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

 
 

Voorganger: ds Reinhold Philipp  

m.m.v. Hans Jacobi (orgel), Frederiek Muller (zang), Ingrid de Bonth (welkom), 

Madzy van der Kooij (lezing, collecte), Peter Thiadens (luiden van de klok)  

 

Luiden van de klok  
 

Welkom  

 
Zover (Toon Tellegen in: Glas tussen ons, 2018) 

 

Het is zover, 

ik blijf staan, nu gebeurt het, nu is het zover - 

wat zal ik doen? 

berusten? om hulp roepen? wild om mij heen slaan 

in de hoop iets te raken? 

ik kijk om mij heen 

en zie - voor de zoveelste keer - 

dat het nog niet zover is, 

de lucht is blauw, er ligt rijp op de takken van de bomen, 

de zon komt op, een merel zingt, 

februari, 

ik weet het weer - 

het is nooit zover.  

http://www.remonstranten.org/


Bemoediging en groet  
 

Gebed  

 
Tot U, Heer, is ons hart gericht. 

Hier zijn wij, open voor Uw licht. 

Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.  

Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd!  

Amen  

 

Aansteken kaars voor de slachtoffers van de oorlog  

 

Muziek: When I am laid in earth van Henry Purcell,  

gezongen door Frederiek Muller, begeleid door Hans Jacobi 

 
When I am laid, am laid in earth, 

May my wrongs create no trouble, no trouble in thy breast. 

Remember me, remember me, but ah! forget my fate. 

 

Schriftlezing: Mattheüs 13:24-30  

Zaad van koren en van onkruid groeit samen op  

Overdenking 

 

Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lässt walten 

BWV 691 van Johann Sebastian Bach  

 

Voorbeden  
 

Onze Vader  
 

Verbonden met alle christenen wereldwijd 

bidden we met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 

 

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 het brood dat wij vandaag nodig hebben, 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

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

in eeuwigheid. Amen 

 

Collecte: Colourful changes Suriname 



Muziek: Frederiek Muller zingt begeleid door Hans Jacobi  

Wie zich door God alleen laat leiden  

(lied 905 uit Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk) 
 
Wie zich door God alleen laat leiden,  

enkel van Hem zijn heil verwacht,  

weet hem nabij, ook in de tijden  

die dreigend zwart zijn als de nacht.  

Want wie op God alleen vertrouwt  

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 

Wat is de winst als ik vol zorgen  

mijn lot met ach en wee beklaag?  

Vind ik er baat bij elke morgen 

de dag te zien als nieuwe plaag?  

Want ons verdriet en onze nood  

worden door klagen maar vergroot.  

 

Laat dan in stilte ook uw kracht zijn  

en leef uw leven opgewekt.  

Laat Gods genade u genoeg zijn,  

die voor u uit zijn sporen trekt.  

Hij is het zelf die ons voorziet;  

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet 

 

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  

doe wat uw hand vindt om te doen.  

Weet dat de hemel zelf u zegent,  

u brengt naar weiden fris en groen.  

Wie zich op God alleen verlaat,  

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

Zegen  

 
In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. 

(Dietrich Bonhoeffer, vertaling Jan Willem Schulte Nordholt 

lied 511, couplet 7 uit Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk) 

 

Vragen wij om Gods zegen in de hoop dat wij elkaar tot zegen mogen zijn: 

 

De Eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen. 

De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken. 

De Eeuwige zij naast u als een goede vriend. 

De Eeuwige zij om u heen als beschermende mantel. 

De Eeuwige zij in u als liefde en vrede. Amen 

 

Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lässt walten  

BWV 690 van Johann Sebastian Bach  


