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Thema: Rechtvaardigheid 

 

Voorgangers: Ds Antje van der Hoek en Wouter Jan Spek 

Organist: Hans Jacobi, Welkom:  Ginny Krijgsman   

Zang: Cantorij 

 

Orgelspel  

Welkom en aansteken van de kaars  

Lied gezongen door cantorij 

Wij komen hier ter ere van uw naam (Lied 274) 

 



 

 

2 Ontferm u God, kyrie eleison, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 
3 Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

Votum en groet 

v Ons samen-zijn dragen wij op aan levende God 
g die liefde is en de grond van ons bestaan 

v die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 
g die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 
 

Groet 
v Vrede zij u 

g  De wereld zij vrede 

Inleidend lezing/ Gebed van inkeer 

Acclamatie: ‘Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen’’  (Lied 

368h, voorzanger 2x)  

Bijbellezingen  

We lezen uit Amos 5:3 t/m 7, 10-15, 21-24 en Mattheüs 5: 38-48 



en uit Prediker 9: 7- 11; 12: 12-14 

Acclamatie: ‘Alleluia, alleluia, Uw woord, vaste grond onder de voeten’ (Lied 339d, 
voorzanger 1x ) 

Overweging 

Stilte/Orgelspel 

Lied gezongen door cantorij  

De wijze woorden en het groot vertoon (Lied 1001) 

 

 

2  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd; 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen – 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 



 

3  Wie denken durft dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ‘t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt – 

die zal zijn ogen niet geloven. 

 

Voorbeden tussendoor acclamatie: ‘Wij bidden U, verhoor ons, Heer’ (Lied 367h, 

voorzanger 3x) gevolgd door Stil gebed en gezamenlijk uitgesproken 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.  

 

Mededelingen en aankondiging collecte (bij uitgang)  

Slotlied gezongen door cantorij  

Laat de woorden, die wij hoorden (Lied 422)  



 

2 Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

 

3 Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Godsrijk begint. 

 

Uitzending en zegenbede 

Gezongen Amen ‘Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen’ (Lied 425, cantorij 

1x) 



 

Orgelspel  

De collecten zijn bestemd voor: 

 

* De Voedselbank 

* De Remonstrantse Gemeente Den Haag e.o..  

 
 

* Mr Wouter Jan Spek is als advocaat-generaal verbonden aan het ressortsparket te 
Den Haag. Sinds 2019 maakt hij deel uit van onze kerkenraad 
 

 
Welkom bij koffie/thee! 

 
 

Zondag 4 oktober, aanvang 10.30u, kerkdienst o.l.v. Ds Reinhold Philipp 


