
 
 

 

Orde van dienst  

voor zondag 6 september 2020 

in de Remonstrantse Kerk te Den Haag 

Aanvang 10.30 uur 
 

Over muren heen 
 

 
 

Voorgangers: ds Antje van der Hoek en ds Reinhold Philipp 

Lector: Wouter Jan Spek 

Organist: Hans Jacobi 

Zang: cantorij (enkele leden/vrienden van de gemeente) 

http://www.remonstranten.org/


Programma 

10.30 uur    Kerkdienst 

11.30 uur    Presentatie jaarprogramma  

11.40 uur    Koffie en lunch  

12.15 uur    Gespreksgroepen  

                   (Muren in coronatijd?*)  

13.00 uur    Afsluiting met orgelspel 

* Na afloop van de dienst gaan we met elkaar in 

gesprek over: ‘Corona en wij - Wat heeft het met 

ons gedaan?’ Velen van ons hebben elkaar lang niet 

gezien en dan is het fijn bij te praten. Aan de hand 

van vragen als: hoe heeft de pandemie u en uw 

omgeving geraakt? Bent u veranderd in uw manier 

van leven of denken? En, met een link naar het 

jaarthema: tegen welke eventuele ‘muren’  

(eenzaamheid, verveling, angst voor besmetting 

etc.) bent u opgelopen?  

 
 

 



Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

door Gerry Westland 

 
(de gemeente gaat staan) 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

Zolang wij ademhalen (lied 657) 

 



2. Al is mijn stem gebroken,  

mijn adem zonder kracht,  

het lied op and’re lippen  

draagt mij dan door de nacht.  

Door ademnood bevangen  

of in verdriet verstild:  

Het lied van uw verlangen  

heeft mij aan ’t licht getild. 

3. Het donker kan verbleken  

door psalmen in de nacht.  

De muren kunnen vallen:  

zing dan uit alle macht!  

God, laat het nooit ontbreken  

aan hemelhoog gezang,  

waarvan de wijs ons tekent  

dit lieve leven lang. 

 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop,  

het stijgt de angst te boven,  

om leven dat verloopt.  

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest.  

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest.  

 

Bemoediging en groet 

 

  



Antwoordlied (gezamenlijk gebeden) 

 

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  

 
(de gemeente gaat zitten)  

 

Aankondiging thema kinderdienst  

en aansteken kaars(en) 

 
(de kinderen en hun begeleiders verlaten de kerkzaal) 

 

Inleidende schriftlezing:  

Jozua 6:20-25  Muren kunnen vallen 
  

Gebed 

 

  



Lied (door de cantorij gezongen):  

Jezus roept hier mensen samen (lied 975, 1.3) 

 

 
 

 

 

  



3. Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen -  

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

Schriftlezing:  Lukas 17:11-19   

Het geloof van een Samaritaan 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

Gods Geest als levensadem, coupletten 1.2.3  
Tekst: Marijke Koijck-de Bruine; melodie: Eileen Silcocks 

 

1. Onzichtbaar zoals adem is  

woont Gods Geest in ons midden  

als levenskracht die bouwt en bruist  

en zichtbaar maakt wat in ons huist  

aan leven, liefde, zingen.  

 

2. Als wind die waait waarheen hij wil  

is Gods Geest daar aanwezig  

waar mensen voor Haar openstaan,  

door Haar gestuwd de weg opgaan  

van ruimte, recht en vrede.  

 

 

  



3. Als ademnood ons overvalt,  

benauwdheid voor het leven,  

en eenzaamheid ons hart verstart,  

blaast Zij ons warmte in, licht en zacht,  

geeft moed, zet in beweging.  

 

Schriftlezing:  Efezebrief 2:14-16   

Jezus als de vrede die scheidsmuren afbreekt 

 

Want hij (Jezus Christus) is onze vrede, hij die met zijn 

dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van 

vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met 

zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft 

gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te 

scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het 

kruis beide in één lichaam met God, door in zijn 

lichaam de vijandschap te doden. 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

Gods Geest als levensadem, coupletten 4.5  
 

4. De Geest van God is overal  

waar mensen haar herkennen,  

Zij ziet ons door de ogen aan  

van hen die helpend naast ons staan,  

Zij gaat door heel de schepping.  

 

 

  



5. O adem Geest, die ons vervult,  

geschenk aan ons gegeven  

zolang wij hier op aarde zijn,  

geheim van troost in angst en pijn,  

Jouw adem is het leven! 
 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden  

 

Onze Vader (gezamenlijk gebeden) 

 

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 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 
  



(de gemeente gaat staan) 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

In Christus is noch west noch oost (lied 969) 

 

 
 

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,  

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord  

dat allen samen bindt.  

 

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,  

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen  

en Christus toegewijd.  

 

  



4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd,  

in Hem is zij vertroost.  

 

Uitzending en Zegenbede 

(door de cantorij gezongen Amen):   

 
Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

• De Voedselbank in Den Haag 

• Het werk van de Remonstrantse gemeente  

Den Haag en omstreken 

 

Kerkdiensten in de komende weken: 

 

Zondag 13 september om 10.30 uur  

Kerkdienst o.l.v. ds Johan Goud 

 

Zondag 20 september om 10.30 uur  

Kerkdienst Vredesweek o.l.v. ds Reinhold Philipp  


