
  

 

Orde van dienst 

voor zondag 23 januari 2022 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 
 

 
 

de liefde van Christus 

beweegt de wereld 

tot verzoening en eenheid 
 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Welkom: Gerry Westland 

Lector: Coos van Beuningen-Romeijn 

Organist: Hans Jacobi 

Zang: cantorij, allen 

http://www.remonstranten.org


Orgelspel 

 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars 

 

 

Lied (staand, allen)   

Hoe liefelijk, hoe goed (lied 84, 1.2.3) 

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Lied (staand, allen)   

Want God die ons mild (lied 84, 6) 

 

 

  



Inleidende schriftlezing: Psalm 133  

door Huub Oosterhuis vrij vertaald 

 

‘Hoe goed is het, hoe heerlijk  

als broeders (en zusters) bijeen te wonen!  

Daar geeft de Eeuwige zijn zegen:  

leven voor altijd.’ 

 

Alleen kan ook 

met twee is beter 

twee of drie 

met twaalf 

of zeven maal zeven 

eendrachtig. 

 

Zo voelt het zijn met velen, veilig - 

dauw daalt neer van hoog gebergte  

in de morgenzon. 

Je kent elkaar  

je weet bij wie je hoort 

gezegend ben je - 

Zo voelt de nieuwe wereld  

die komen zal. 

 

 

Gebed 

 



Lied (cantorij)   

Zonne der gerechtigheid (lied 967, 1.2.3.6)  
 

 

Schriftlezing:  2 Korintiërs 5:14-17  

  

Wat ons drijft is de liefde van Christus,  

omdat we ervan overtuigd zijn:  

is één mens voor alle mensen gestorven,  

dan zijn alle mensen gestorven;  

hij is voor allen gestorven  

opdat de levenden niet langer  

voor zichzelf zouden leven, maar voor hem  

die voor de levenden gestorven is en opgewekt.  

Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer 

volgens de maatstaven van deze wereld:  

Iedereen die één met Christus is,  

is een nieuwe schepping.  

Het oude is voorbijgegaan. 

Het nieuwe is gekomen.  

 
 

  



Lied (cantorij)   

Ons heeft de Heer met liefde (lied 976) 

 

Schriftlezing:  Markus 1:14-20 

 

Jezus ging naar Galilea,  

waar hij Gods goede nieuws verkondigde.   

Hij zei: ‘De tijd is aangebroken.  

God nieuwe wereld is nabij.  

Geloof dit goede nieuws. 

Dit is het moment om je leven te veranderen.’ 

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep,  

zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon,  

die hun netten uitwierpen in het meer;  

het waren vissers.  

Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij!  

Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’  

Meteen lieten ze hun netten achter  

en volgden hem.  

Iets verderop zag hij Jakobus,  

de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,  

die in hun boot bezig waren  

met het herstellen van de netten,  

en meteen riep hij hen.  

Ze lieten hun vader Zebedeüs  

met de dagloners achter in de boot  

en volgden hem. 



Lied (cantorij)   

Jezus die langs het water liep (lied 531) 

 

 

Overdenking  

 

 

Stilte en orgelspel 

 

 

Voorbeden  

 

 

Onze Vader in de hemel (cantorij) (lied 1006) 

 

 
 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

 

Lied (staand, allen)   

In Christus is noch west noch oost (lied 969) 

 

 

 

 

 



Uitzending en Zegenbede (gezongen Amen):   

 
 

 

 

Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

• Stichting Gered Gereedschap Den Haag* 
• Het werk van de remonstrantse gemeente Den 

Haag en omstreken 

* Gered Gereedschap steunt (leerling)vakmensen 

in ontwikkelingslanden met kennis, kunde en 

middelen. De juiste gereedschappen en machines, 

een gedegen vakopleiding en verdere begeleiding 

naar en op het werk zijn daar onderdeel van. Het 

geeft vakmensen de kans om een zelfstandig 

bestaan als bijvoorbeeld timmerman, automonteur 

of kleermaker op te bouwen.  

 

 



U kunt uw donatie overmaken naar rekening:  

NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder 

vermelding van: Stichting Gered Gereedschap. 

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw  

bijdrage voor de collecte overmaken. 

 

 

 

Hartelijk dank! 

 

 

Kerkdiensten in de komende weken: 

 

Zondag 30 januari om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Sigrid Coenradi 

 

Zondag 6 februari om 10.30 uur:  

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

Zondag werelddiaconaat 


