
 

Orde van dienst 

voor zondag 7 februari 2021 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

werelddiaconaat 

 

Niet 

Alleen zijn 

 

 
 

Meester van Alkmaar (werkzaam 1490-1510) 

De zeven werken van barmhartigheid 

Het bezoeken van de zieken (detail) 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp             

Organist: Hans Jacobi  

Zang: Frederiek Muller 
 

 

 

http://www.remonstranten.org/


Orgelspel 

 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

door Rachel Adriaanse  

 

 

Lied:  Ik sta voor U in leegte en gemis (lied 942) 

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Antwoordgebed  

 

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  

 

 

Gebed 

 

 

Lied:  De wereld is van Hem vervuld (lied 825,1.2) 

 

 



Schriftlezing:  Genesis 2:18-25   

Het is niet goed dat de mens alleen is 

 

 

Lied:  Hij blies ons van zijn adem in (lied 825,3.4) 

 

 

Schriftlezing:  Mattheüs 25:31-46  

Ik was ziek en jij hebt mij bezocht 

 

 

Lied:  Neem mijn leven (lied 912,1.2.4.) 

 

 

Overdenking 

 

 

Stilte en orgelspel 

 

 

Voorbeden en Onze Vader (Dorothee Sölle) 

 

God, die ons nabij bent  

als een vader en een moeder.  

Wij mogen uw naam uitspreken. 

Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.  

Wij zien uit naar uw rijk,  



een tijd van vrede en gerechtigheid,  

hier en voor altijd.  

Geef ons ook vandaag het brood  

dat wij nodig hebben om te leven.  

Vergeef ons dat we tekortschieten  

en leer ons anderen te vergeven,  

zodat we in vrijheid met U  

en met elkaar kunnen leven.  

Laat ons niet de weg  

van de minste weerstand kiezen.  

Laat ons niet afglijden  

naar egoïsme en streven naar macht,  

maar laat ons kinderen van U zijn  

die openstaan voor uw liefde  

en er vervuld van raken  

voor nu en voor een eeuwigheid. 

Amen. 

 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

 

Lied:  Laat komen, Heer, uw rijk (lied 756,1.2.4.6) 

 

 

Uitzending en zegenbede 

 



 

Orgelspel  

 

De collecten zijn bestemd voor:  

• Stichting Lotje* 

• Het werk van de remonstrantse gemeente     

Den Haag en omstreken 

*Stichting Lotje ondersteunt in Den Haag en omstreken 

kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen die zich 

in een noodsituatie bevinden. 

 

 

Kerkdiensten in de komende weken: 
 

Zondag 14 februari om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Sigrid Coenradi 

 

Zondag 21 februari om 10.30 uur:  

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

1e zondag van de vastentijd 

 

Zondag 28 februari om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

2e zondag van de vastentijd 

 

 



 

Gezegend zijt Gij die komt aan het licht 

in de vreemde die voorbij gaat, 

in de kleine, de laatste, 

de minste der mensen. 

 

 

Een zegen ben je 

die water geeft aan wie dorstig is, 

onderdak aan wie op weg is, 

die luistert naar gebroken woorden, 

die brood geeft en geen steen. 

 

 

Een zegen ben je 

die de deur opent voor wie aanklopt, 

de haveloze kleedt, de verzwakte sterkt, 

de eenzame verlicht 

en waakt bij de zieke in de nacht. 

 

 

Een zegen ben je 

die niet bang voor de vreemde 

tijd deelt met wie verward is, verdwaald, 

die niet neerkijkt op wie gebogen gaat, 

de zwerver ziet staan. 

 



 

Een zegen ben je 

die het uithoudt met wie beschadigd is, 

verwond, getekend door pijn, 

die de wankelende schraagt, de broze behoedt 

en zwijgt en spreekt op zijn tijd. 

 

 

Een zegen ben je 

die vreugde deelt met wie je weg kruist, 

die put uit overvloed en het weinige wegschenkt, 

die zingt en speelt met kleur en klank 

en luistert naar hartslag van de Levende  

in al wat leeft. 

 

 

Gezegend zijt Gij die komt aan het licht 

in de vreemde die voorbij gaat, 

in de kleine, de laatste, 

de minste der mensen. 

 

Andries Govaart 

 


