
 
 

Vredesweek 
 

Orde voor de dienst 

met breken en delen van brood en wijn  

op zondag 18 september 2022 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

 
 

Stop de oorlog en het vechten 

voor een glimlach op een kindergezicht. 

Stop de vliegtuigen en de granaten 

voor een glimlach op een kindergezicht. 

Stop alle tanks 

voor een glimlach op een kindergezicht. 

Stop alles dat doodt en verwoest 

voor een gelukkige glimlach op een kindergezicht. 

(Dunja, 14 jaar, uit Belgrado) 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi  

http://www.remonstranten.org/


Orgelspel 

 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

door Sjoerd Jansen 

 

 

Lied (staand): Zomaar een dak  (lied 276) 

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Antwoordlied (staand): 

 

Tot U, Heer, is ons hart gericht. 

Hier zijn wij, open voor uw licht.  

Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd.  

Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd!  

Amen  
 

Gebed 

 

 

Lied: In de veelheid van geluiden (lied 283, 1.2.4) 

 

 

 

 

 



Lezing: Psalm 146:3.4 (NBV21) 

Psalm 138:7.8 (NBV21 en Huub Oosterhuis)  

 

Vertrouw niet op mensen met macht, 

op een sterveling, bij wie geen redding is. 

Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, 

op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 

 

Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven. 

U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. 

 

Gij hebt mij gesterkt diep vanbinnen. 

Gij voor eeuwig 

vriendschap, ontferming en trouw. 

  

 

Lied: Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010, 1.2) 
 

 

 

Schriftlezing: 1 Timotheüs 6:10-12 

 

De wortel van alle kwaad is geldzucht.  

Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het 

geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed 

berokkend. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier 

verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, 

vroomheid, geloof, liefde, volharding en 

zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof 

en win het eeuwige leven, waartoe je geroepen bent.  



Lied: Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010, 3.4) 

 

 

Overdenking 

 

 

Stilte en orgelspel 

 

 

Voorbeden    

 

 

  



Gebed voor vrede (gezamenlijk gebeden) 

 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 

Laat mij liefde brengen waar haat is. 

Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. 

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 

Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 

Laat mij licht brengen waar duisternis is. 

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 

Heer, maak dat ik er meer op uit ben 

te troosten dan getroost te worden, 

te begrijpen dan begrepen te worden, 

te beminnen dan bemind te worden. 

Want als ik verlies, zal ik vinden. 

Als ik geef, zal mij gegeven worden. 

Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. 

Amen 

 

 

Verantwoording en nodiging  

 
 

  



Lied: Jezus roept hier mensen samen (lied 975, 3.4) 

 

 
(aansluitend vormen de aanwezigen een kring  

rond de tafel en de stoelen in het midden) 

 

 

Tafelgebed  

 

 

Vredegroet 

 

 

Delen van brood en wijn  

 

 

Dankgebed 

 

 

(aansluitend keren de aanwezigen terug naar hun zitplaatsen) 

 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

 

  



Lied (staand): Zal er ooit een dag van vrede zijn?  

(lied 462, 1.2.3.4) 

 

 

Uitzending en zegen  

(gevolgd door het gezongen Amen):   

 
 
 

Orgelspel  
 

 

Dageraad 

 

Door het druipen van de regen, door de kilte van de nacht 

zie ik voor me in de verte steeds een dag die stralend lacht. 

Door het woeden van gevechten, door het snijden van de haat 

zie ik in mijn mooiste dromen naar een lichte dageraad. 

Ik zie een dag waarop de donder van de oorlog is verstomd, 

als ik droom hoe ooit de hemel over heel de aarde komt. 

Ik zie een dag die eind’loos ver is,  

zich alleen maar dromen laat, 

maar ook heel dichtbij kan zijn,  

want in mij ligt de dageraad. 

 

(M. Heerink)  



De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Stichting Vaarwens* 

- het werk van de remonstrantse gemeente  

Den Haag en omstreken 

 
*Stichting Vaarwens organiseert gratis dagtochten voor 

mensen die in hun laatste levensfase verkeren. 

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage 

voor de collecte overmaken.  

 

U kunt uw donatie voor het diaconale doel ook 

overmaken naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 

onder vermelding van: Stichting Vaarwens 

 

 

  



Activiteiten komende weken: 

 

Woensdag 21 september, 15.00 uur: 

Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

Zaterdag 24 september, 10.30 uur:  

Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi 

 

Zondag 25 september, 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Pieter Hartevelt 

 

Zaterdag 1 oktober, 10.00 uur:  

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


