
 
 

 

Zondag werelddiaconaat 

 

Dienst van woord en tafel 

op zondag 5 februari 2023 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

Maaltijd die verbindt 

 

 
 

Aanvang 10.30 uur 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp  

m.m.v. leden van de diaconale commissie 

Organist: Hans Jacobi 

 

http://www.remonstranten.org


Orgelspel 

 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

door Roland de Bonth 

 

 

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

 

Bemoediging en groet  

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

 

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen 

     van waar komt mijn hulp? 

Allen: Onze hulp komt van de levende God 

 die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 

     en recht doet aan de verdrukten, 

Allen: die brood geeft aan de hongerigen, 

           en de gevangenen bevrijdt, 

V: die de blinden doet zien, 

Allen: en de gebogenen opricht, 

V: die de rechtvaardige liefheeft, 

Allen: die de vreemdelingen beschermt, 

           wees en weduwe staande houdt. 

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

Allen: De wereld zij vrede! 



Zingen (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, Eeuw’ge, in de tijd! Amen.  

 

 

Schriftlezingen:  

Psalm 23  

Jesaja 25:6-9 

 

 

Zingen: De Heer is mijn herder  

(lied/psalm 23b, 1.4.5) 

 

 

Schriftlezingen:  

Jesaja 58:3-7  

Lukas 14:15-24.12-14 

 

Zingen: Als we weer het brood gaan breken  

(lied 387) 

 

 

 

 



Schriftlezing: 1 Korintiërs 11:17-28 

 

 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Gedenken overledenen 

 

Zingen: Wie in de schaduw Gods mag wonen  

(lied 91a) 

 

 

Voorbeden 

 

 

Verantwoording en nodiging  

 

 

Zingen: Jezus roept hier mensen samen  

(lied 975, 1.3.4) 

 

 

 

 

 

 



De aanwezigen vormen een kring  

in het midden van de kerkzaal.  

 

 

Gebed      

 

 

Vredegroet  

 

Delen van brood en wijn 

 

Onze Vader  

 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd,  

Uw koninkrijk kome,  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen. 

 



Na het Onze Vader keren de aanwezigen terug 

naar hun zitplaatsen. 

 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

 

Zingen(staand): Laat de woorden (lied 422) 

 

 

 

Uitzending en Zegenbede (gezongen Amen) 

 

 
 

 

Orgelspel  

 

  



De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Voedselbank Den Haag 

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den 

Haag en omstreken 

 

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: Voedselbank 

 

 

  



De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten:  

 

Donderdag 9 februari 14.00 uur: Meditatie  

o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

Zondag 12 februari 10.30 uur: Kerkdienst  

o.l.v. ds. Martijn Junte  

 

Woensdag 15 februari 15.00 uur: Bijbelcursus 

o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

Zaterdag 18 februari 10.30 uur: Muziekcursus 

o.l.v. Hans Jacobi 

 

17.00 uur: Vernissage Hans Ensink op Kemna 

 

 

 

 

 


