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LITURGIE 

 

van de dankdienst op 10 februari 2019 

in de Grote Kerk van Den Haag 

om samen te danken en vieren  

na de beëindiging van het kerkasiel  

in buurt-en-kerkhuis Bethel 

(26 okt. 2018 ―30 jan. 2019) 

 

 

 

voorgangers  Derk Stegeman 

   Margriet Quarles van Ufford 

organist  Dirk Out 

 



Grote Kerk Den Haag | 10 februari 2019 | pag. 2 van 8 

Terwijl we een plek zoeken voor de viering, zingen we mee 

met de lofpsalm die door het orgel wordt ingezet. 

 

Laudate omnes gentes 

(Looft alle volken, looft de Heer) 
[t. Psalm 117 | m. Jacques Berthier / Taizé] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

Licht 
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Zingen — Vlammen zijn er vele 
[t. Anders Frostenson | vert. Coen Wessel | m. Olle Widerstrand] 

 

 

 

2. Ranken zijn er vele, 

  één is de stam, 

  wijnstok van het leven, 

  ranken zijn er vele, 

  één is de stam, 

  wij zijn één in Christus. 

 

3. Gaven schonk Hij vele, 

één is de Geest, 

Geest van Jezus Christus, 

gaven schonk Hij vele, 

één is de Geest, 

wij zijn één in Christus. 

4. Velen mogen dienen 

als onze Heer, 

Hij wast onze voeten, 

velen mogen dienen 

als onze Heer, 

wij zijn één in Christus. 

 

5. Leden zijn er vele, 

één is zijn kerk, 

wij zijn Christus’ lichaam, 

leden zijn er vele, 

één is zijn kerk, 

wij zijn één in Christus.
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Lezing Psalm 147 

[uit: Huub Oosterhuis,  

150 psalmen vrij] 

 

Valt jouw stad in puin, 

jij bouwt haar op, en weer. 

 

Worden jouw mensen  

in ballingschap gevoerd, 

jij gaat met ze mee. 

 

Toen mijn hart was gebroken 

heb jij voorzichtig  

de stukken gelijmd. 

 

Jij hebt alle manen en sterren 

geteld en een naam gegeven. 

Goed van jou, je lijkt wel 

almachtig, alwetend —  

zie je iemand vernederd worden 

jij helpt hem opstaan. 

 

De hemel bedek je met wolken 

dat het regent op de aarde, 

dat de bergen ontbloeien 

dieren niet sterven van dorst, 

en zelfs het ravenjong 

heeft niets te vrezen. 

Paardenkracht, soldatenmacht 

behaagt je niet, maar wel 

zachte krachten, vriendentrouw. 

Jouw stad moet sterk zijn, 

vrede uitstralen, 

open poorten voor allen. 

 

Jij zorgt in heel haar omstreek 

voor water en eten genoeg. 

 

En voor woorden van hoop  

die verbinden en troosten. 

 

En als het te heet wordt, voor ijs 

en wordt het te koud, voor dooi.  

 

Jij hebt ons gewezen  

de weg van de liefde. 

 

Dit lied bedankt je daarvoor.

 

 

Stilte 

 

Overweging  

 

Muziek 
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Zingen We shall overcome 

 

We shall overcome 

We shall overcome 

We shall overcome  

   some day 

 

[REFREIN / KOOR] 

Oh, deep in my heart 

I do believe 

We shall overcome some day 

 

We'll walk hand in hand 

We'll walk hand in hand 

We'll walk hand in hand 

   some day 

 

[REFREIN / KOOR] 

 

We shall all be free 

We shall all be free 

We shall all be free  

   some day 

 

[REFREIN / KOOR] 

 

We are not afraid 

We are not afraid 

We are not afraid  

   some day

[REFREIN / KOOR] 

 

We are not alone 

We are not alone 

We are not alone  

   some day 

 

[REFREIN / KOOR] 

 

The whole wide world around 

The whole wide world around 

The whole wide world around 

   some day 

 

[REFREIN / KOOR] 

 

We shall overcome 

We shall overcome 

We shall overcome 

   some day 

 

[REFREIN / KOOR] 
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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. 

 

Bidden Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het aanroepen blijft 
 

Het aanroepen blijft 

Nog zoveel kinderen niet thuis 

Nog zoveel kinderen onveilig 

Nog zoveel kinderen vermist 

Nog zoveel kinderen in tentenkampen 

Nog zoveel kinderen op een barre tocht 

 

Het aanroepen blijft 

Ook nu er kinderen hier mogen blijven 

Ook nu er kinderen niet worden uitgezet 

Ook nu er kinderen zich hier mogen vestigen 

Ook nu de aandacht naar andere zorgen gaat 

Ook nu  er in de nacht niet meer wordt gewaakt 

 

Het aanroepen blijft 

Voor al die kinderen die we niet kennen 

Voor al die kinderen die niet mogen komen 

Voor al die kinderen die ook spelen willen 

Voor al die kinderen die ook leren willen 

Voor al die kinderen die onze toekomst zijn 

 

Het aanroepen blijft 

Dat we niet inslapen 
 

 

[Marinus van den Berg] 
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Zegen 

 

v  Over onze harten, over onze zielen 

A  DE VREDE VAN GOD 

v  In ons bezielen en in ons beschermen 

   in ons versterken en in ons verbinden 

A  DE ZEGEN VAN GOD 

v  In ons leven en in ons geloven 

A  DE LIEFDE VAN GOD  

   AMEN 

 

 

Zingen ― Vrede wens ik je toe 
[t. Roel Bosch | m. Trond Kverno | Iona] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zegen wens ik je toe 

Aandacht wens ik je toe 

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 

Zegen wens ik je toe.



 

 

 

Toespraken  

 

Blijf na afloop van de dienst nog even zitten.  

Er volgen twee toespraken, gehouden door: 

 Pauline Kuipers (vrz. Protestantse Diaconie 

Den Haag) en 

 René de Reuver (scriba Protestantse Kerk 

Nederland). 

 


