
 
Orde van dienst 

voor zondag 18 juli 2021 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 
Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

(Jan Duin, bij Psalm 91) 

 
Rafaël en Tobias 

 
 

 

schilderij (18e eeuw)  

in de dorpskerk van Kirchenpingarten 

 
Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Welkom: Ettjen Modderman              

Organist: Hans Jacobi  

Zang: cantorij en gemeente 

http://www.remonstranten.org/


Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

 

 

Lied (staand, cantorij):   

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan (lied 215, 1.3.6) 

 

 

Bemoediging en groet (staand) 

 

 

Antwoordlied (staand, allen):   

Maak in uw liefde ons bereid (lied 215, 7) 

 

 

Gebed 

 

Lied:  Wij zoeken hier uw aangezicht  

(lied 281, 1.2.3.9.10.) 

 

 

  



Schriftlezingen:  Tobit 12:1-14 en Mattheüs 4:1;5-7 

 

Toen het bruiloftsfeest voorbij was, zei Tobit tegen zijn 

zoon Tobias: ‘Jongen, betaal je reisgenoot zijn loon uit 

en geef hem ook een extra bedrag.’ 

‘Hoeveel moet ik hem betalen?’ vroeg Tobias. ‘Ik kan 

hem makkelijk de helft van de bezittingen geven die ik 

heb meegebracht. Hij heeft me veilig en wel 

teruggebracht, mijn vrouw van de demon bevrijd, samen 

met mij voor het geld gezorgd en u genezen. Hoeveel 

extra zal ik hem geven?’ Tobit antwoordde: ‘Het is niet 

meer dan rechtvaardig dat hij de helft krijgt van alles 

wat hij heeft meegebracht.’ Tobias liet Rafaël roepen en 

zei tegen hem: ‘Neem als beloning de helft van mijn 

bezittingen.’  

Toen nam Rafaël Tobit en Tobias apart en zei tegen 

hen: ‘Prijs God, dank hem ten overstaan van alle 

mensen voor al het goede dat hij jullie heeft gebracht. 

Prijs hem, bezing zijn naam. Vertel aan iedereen wat hij 

heeft gedaan, geef hem de eer en wacht niet om hem te 

danken. Doe het goede, dan zal het kwaad je niet 

treffen. Een oprecht gebed vanuit een oprecht gemoed 

en een gift uit eerlijk verworven bezit zijn beter dan 

oneerlijk verkregen rijkdom. Wie anderen helpt zal lang 

leven, maar wie zondigt en onrecht doet is de vijand van 

zijn eigen bestaan. Toen jij, Tobit, bad, en toen Sara 

bad, was ik het die jullie gebeden voor de troon van de 

Heer bracht. Toen je de doden begroef deed ik dat 

eveneens. En toen je zonder aarzeling je maaltijd verliet 

om die dode te begraven, werd ik naar je toe gestuurd 



om je op de proef te stellen. Maar God stuurde me ook 

om jou en je schoondochter Sara te bevrijden. Ik ben 

Rafaël (God geneest), een van de zeven engelen die in 

de nabijheid van de troon van de Heer verkeren.’  

*** 

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de 

woestijn om door de duivel op de proef gesteld te 

worden. De duivel zette hem op het hoogste punt van de 

tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God 

bent, spring dan naar beneden. Want er staat 

geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u 

op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult 

stoten aan een steen.”’ 

Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de 

Heer, uw God, niet op de proef.”’ 

 

 

Lied (cantorij):   

Wie in de schaduw Gods mag wonen (lied 91a)   

 

 

Overdenking   

 

 

Stilte en orgelspel  

 

 

Voorbeden 

 

  



Onze Vader (uit: 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 

 

  



Lied (staand, allen):   

Laat de woorden die we hoorden (lied 422) 

 

 

Uitzending en zegenbede (gezongen Amen) 

 
Orgelspel  

 

De collecten zijn bestemd voor:  

• De Participatie Keuken* 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag 

en omstreken 

*De Participatie Keuken helpt de kwetsbaren in Den 

Haag via gezonde maaltijden om zich weer (sociaal) 

gezond, gezien en gewaardeerd te voelen.  

 

U kunt uw bijdrage overmaken op: 

NL93INGB0000006397 onder vermelding van:  

het collectedoel Participatiekeuken  

en/of Remonstrantse gemeente.  

 

 

 

  



U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage 

voor de collecte overmaken. 

 

 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Na afloop van de dienst, bent u van harte uitgenodigd  

om koffie of thee te drinken. 

 

  



Kerkdiensten in de komende weken: 

 

Zondag 25 juli om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Johan Goud 

 

Zondag 1 augustus om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp;  

doop van Tosca Elodie Alserda  

 

Zomercursus ‘Menselijkheid’  

door dr. Johan Goud  

14.00-16.00 uur 

Wo 21, vr 23, ma 26, wo 28 juli 2021 

 

 

 

 

 

 


