
 

Orde van dienst 

voor zondag 11 oktober 2020 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

Niet zwijgen 
 

 
 

Amnon en Tamar 
(Kunstenaar onbekend, ca. 1650-1700, High Museum of Art) 

 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp             

Organist: Hans Jacobi  

Zang: cantorij  

http://www.remonstranten.org/


Welkom en aansteken van de paaskaars door Gerry Westland 

 
(de gemeente gaat staan) 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

lied 215, 1.2.3  Ontwaak, o mens  

 

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)  

 

Gesprek met de kinderen 

 
(de kinderen steken hun kaars(en) aan en verlaten de kerkzaal) 

 

Gebed 

 

Lied (door de cantorij gezongen):   

lied 215, 4.5.6.7  Wie van zich afziet naar God toe  

 

Schriftlezingen:  2 Samuël  13:1-22  Amnon en Tamar 

 

Lied (door de cantorij gezongen):   

lied 221  Zo vriendelijk en veilig als het licht  

 

Overdenking 

 



Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden  

 

Onze Vader (gezamenlijk gebeden) 

(A New Zeeland Prayer Book 1988) 

 

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde,  

Drager van pijn, Gever van leven,  

Bron van alles wat is en zal zijn.  

Vader en Moeder van ons allen,  

liefhebbende God, in wie de hemel is. 

Laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal.  

Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan  

door de volkeren van deze wereld. 

Laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is.  

Laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen  

en laat het komen op aarde. 

Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben.  

Vergeef ons als we wonden oplopen aan elkaar.  

Sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking.  

Bewaar ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.  

Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is.  

Want gij regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,  

nu en voor altijd. 

Amen. 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 
(de gemeente gaat staan) 

 

Lied (door de cantorij gezongen):  

lied 423  Nu wij uiteengaan  



 
Uitzending en Zegenbede 

(door de cantorij gezongen Amen):   

 
Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

• Corona-hulp India 
• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en 

omstreken 

 

Kerkdiensten en activiteiten in de komende week: 

 

Zaterdag 17 oktober 10.30 uur:  

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

Zondag 18 oktober om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek  

Zaterdag 24 oktober 10.30 uur:  

Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi (Ballingen in Los Angeles) 

Zondag 25 oktober om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 


