
 
Orde voor de dienst van woord en tafel 

op zondag 20 september 2020 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

Vredesweek 
 

Laten we dan terugkeren naar het begin van vrede: 

die ene hand die, wederzijds, 

- aarzelend maar hoopvol - 

naar de andere reikt… 

(Felicia Dekkers) 
 

 
 

Voorganger: ds Reinhold Philipp  

Lectoren: Tineke van Royen-Krol en Pieter van Winden 

Organist: Hans Jacobi  

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

http://www.remonstranten.org/


Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

door Sytske Wouda 

 
(de gemeente gaat staan) 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

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

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde,  

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer! 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

O Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

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)  

 

Gebed 

 

Lied (door de cantorij gezongen): (lied 1010, 3.4) 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede,  

bekeer ons felle hart.  

Deel ons uw liefde mede,  

die onze boosheid tart,  

die onze mond leert spreken  

en onze handen leidt.  

Maak ons een levend teken:  

uw vrede wint de strijd! 



Schriftlezing:   

Genesis 26 (enkele verzen)  Bron van ruimte 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

In de veelheid van geluiden (lied 283, 1.2.4) 

 

In de veelheid van geluiden  

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

Schriftlezing:  Filippenzen 2:1-4 & Galaten 3:28   

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

In Christus is noch west noch oost (lied 969) 

 

In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost,  

de wereld door zijn woord.  



Tot ieder hart, dat Hem behoort,  

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord  

dat allen samen bindt.  

 

Geliefden, sluit u dan aaneen,  

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen  

en Christus toegewijd.  

 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd,  

in Hem is zij vertroost.  

 

 

Overdenking 

 

 

Stilte en orgelspel 

 

 

Voorbeden    

 

 

Verantwoording en nodiging  

 
 

 

 

 

 



Zingen Jezus roept hier mensen samen (lied 975, 3.4) 

 

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. 

 

Jezus roept ons tot zijn tafel, 

breed en wereldwijd gedekt, 

waar de kerk bezit haar aardse 

hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 

deel het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heilige zondaars, 

wees te gast bij God de Heer. 

 
(aansluitend vormen de aanwezigen een kring rond de tafel  

en de stoelen in het midden) 

 
 

Tafelgebed  

 

 

 

 

 

 



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) 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Lied (door de cantorij gezongen): (lied 418, 1.2.3) 

 

God, schenk ons de kracht  

dicht bij u te blijven, 

dan zal ons geen macht  

uit elkander drijven.  

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen  

dan wordt ons tot zegen  

lachen en geween.  



Niemand kan alleen,  

Heer, uw zegen dragen:  

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer  

naar gelang wij delen,  

horen, helpen, helen,  

vruchtbaar in de Heer.  

 

Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad  

dragen door de landen,  

zaaiend dag aan dag,  

zaaiend in den brede,  

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag.  

 

Uitzending en zegen  

 
Collecte bij de uitgang:  
 

- De voedselbank Den Haag 

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag  

 

 



Activiteiten komende weken: 
 

zondag 27 september 10.30 uur: kerkdienst  

o.l.v. ds. Antje van der Hoek m.m.v. Wouter Jan Spek 

zaterdag 3 oktober 10.30 uur:  

samen poëzie lezen o.l.v. Ingrid de Bonth 

zondag 4 oktober 10.30 uur:  

kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

dinsdag 6 oktober: museumbezoek o.l.v. Jacques Zwaan; 

Beelden aan Zee 

 

 
 

 
 

 

 

 


