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ist unser Gott

Bladeren in het liedboek
Een rijke traditie uit het Duitse taalgebied
------------------------------------------------------------------------------------------------Welkom en aansteken van de paaskaars
Zingen(staand): Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft (lied 537)
Bemoediging en groet
Zingen (staand)

Inkeer en gebed

Zingen: De gouden zonne heeft overwonnen (lied 211)
(Paul Gerhardt; vertaling: Ad den Besten)
Schriftlezing: Psalm 34:9
Proef, en geniet de goedheid van de Heer! Gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
David de gek (psalm 34 in de hertaling van Karel Eykman)
Zingen: Van ver, van oudsher aangereikt (lied 326)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Gedenken overledenen
Zingen: Is God de Heer maar voor mij (lied 902, 1.4.5.6)
(Paul Gerhardt bij Romeinen 8:14-39; vertaling: Ad den Besten)
Voorbede
Onze Vader (in de verwoording van 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
Zingen: Grote God, wij loven U (lied 413)
(Ignaz Franz, naar het Te Deum laudamus; vertaling: Hélène Swarth)

Uitzending en Zegenbede
(gezongen Amen)
Zingen:

Orgelspel
De collecten zijn bestemd voor:



De Remonstrantse gemeente Den Haag
Stichting Doe een wens

Activiteiten komende weken:
Maandag 14 maart om 14.30 uur: het bijbelse verbond (Mozes/Israël); bijbelcursus o.l.v.
ds. R. Philipp
Zaterdag 19 maart om 10.30 uur: muziekcursus over de cantates van Bach o.l.v. H. Jacobi.
Deze keer bijzondere aandacht voor de Mattheuspassion.
20 t/m 27 maart: Palmpasen, de stille week en Pasen met (bijna dagelijks)
bezinningsmomenten en diensten in het teken van ‘het verbond op de proef gesteld’

