
 

Orde van dienst 

voor zondag 6 februari 2022 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

Werelddiaconaat 

 

Ik was ziek en jij hebt mij bezocht 

 

  

 

Meester van Alkmaar (werkzaam 1490-1510) 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi  

Zang: cantorij, allen 



Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door 

Rachel Adriaanse  

 

Lied (allen):  Iedereen zoekt U (lied 837, 1.2.3) 

 

Bemoediging en groet  

(naar Psalm 121:1.2 en 146:6-10) 

(V= voorganger) 

 

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen 

     van waar komt onze hulp? 

 

Allen: Onze hulp komt van de levende God 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 

die trouw houdt tot in eeuwigheid.  

 

 



V:  Die recht doet aan de verdrukten 

 en de gebogenen opricht, 

die de blinden doet zien 

en de gevangenen bevrijdt. 

 

Allen: Die brood geeft aan de hongerigen. 

  die de vreemdelingen beschermt, 

    wees en weduwe staande houdt. 

 

V: De vrede van deze God zij met u allen! 

 

Allen:  De wereld zij vrede! 

 

Lied (allen):   

Koning, uw rijk is zo nabij (lied 837,4) 

 

Thema-inleiding: Zieken bezoeken   

 

 



Vrienden luisteren (Ninon) 

  

Lied (cantorij): 

Wees stil en weet: Ik ben uw God. (lied 887) 

 

Gebed 

 

 

Lied (cantorij):   

Dat wij onszelf gewonnen geven (lied 816) 

 

 

Schriftlezing (Ninon):  Mattheüs 25:31-46  

Ik was ziek en jij hebt mij bezocht 

 

  



Waar heb ik U ontmoet? (Fred) 

 Toen ik een hongerige een broodje gaf,  

een dorstige een blikje sinas kocht, 

een vreemdeling hielp met zijn papieren,  

mijn kleren deelde met een bijstandsgezin,  

een gevangene in zijn cel bezocht,  

een zieke een bloemetje bracht, 

met de weduwe in de straat een praatje maakte,  

- wanneer en waar - 

zag ik u toen?  

(Hub Crijns, naar Mattheüs 25)  

 

Lied (cantorij):   

Stem die de stenen breekt (lied 918) 

 

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 (allen):   

Kom, God, en schrijf uw eigen naam (lied 792) 

 

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                                         

  

  



* 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 en activiteiten in de komende weken: 

Zaterdag 12 februari om 10.30 uur:  

Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi 

Zondag 13 februari om 10.30 uur:  

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

aandacht voor de kunst van Rik van Hazendonk 

Zondag 20 februari om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Marijn Vermet  

Kanselruil met de Doopsgezinden 

Woensdag 23 februari om 14.00 uur: 

Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

 

 

  

  



Engelen  

Mensen, 

die een eetproject beginnen voor hongerigen in de stad, 

die dorstigen met water of soep laven, 

die met schamel geklede mensen hun kleding delen, die 

dakloze jongeren in hun huis opnemen, 

die doden eren en liefhebben in hun hart, 

die gevangenen een brief schrijven, 

die vreemdelingen de herberg betalen, 

die zieken opzoeken en moed inspreken, 

ze zijn als engelen.  

Mensen die de eenzame en bedroefde medemens zien,  

die de nood van werklozen en schuldenaren horen,  

het zijn mensen, die liefde en warmte brengen, 

die andere mensen verlichten  

bij hun problemen, zorgen, alleen zijn.  

 

Je zou je een wereld vol engelen kunnen voorstellen. 

Wil jij, kun jij, iemands engel zijn?  

(Hub Crijns) 

 


