Liturgie II

Orde van dienst
Van zondag 4 september 2016
Voorganger ds Rob Esveld en ds Reinhold Philipp
Organist Hans Jacobi
Thema: Zie de mens

Laan van Meerdervoort 955
2564 AJ ‘s-Gravenhage
070 325 07 79
remgem@hetnet.nl
www.uytenbogaert.nl
kerkdienst zondag 10.30 uur

PROGRAMMA
10.30 uur Kerkdienst
11.30 uur Presentatie jaarprogramma door Rob Esveld en Reinhold Philipp

11.45 uur Koffie en lunch
12.30 uur Workshops (zie onder)
13.15 uur Afsluiting door Hans Jacobi
Toelichting workshops:
1. Samen poëzie lezen o.l.v. Ingrid de Bonth
Samen lezen en ervaren van poëtische teksten rond het jaarthema ‘Zie de mens’. We zullen daarbij
aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en
ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen.
2. Mens ken uzelf! Teksten uit de gnostiek o.l.v. Rob Esveld
De Gnostiek is een verzamelnaam voor een brede waaier aan religieuze stromingen binnen het vroege
christendom. Het Griekse woord Gnosis wil zeggen kennis, inzicht. Daarmee wordt niet de uiterlijke
kennis bedoeld, maar innerlijke kennis. Het is de diepe kennis van de grond van ons bestaan. In de
workshop zullen we na een korte inleiding in de gnostiek aan de hand van een aantal gnostische
teksten met elkaar van gedachten wisselen.
3. Samen zingen o.l.v. Hans Jacobi
Gregoriaans gezongen psalmen
De psalmen weerspiegelen uiteenlopende emoties van vreugde en verdriet. In de kloosters worden ze
op vaste tijden gezongen. Soms doen deze zangwijzen denken aan de zang van de bultrug (walvis), of
de klanken van de shakuhachi (een Japanse bamboefluit). In deze mini workshop combineren we het
psalmzingen met de klanken van de natuur en de muziek van het verre Oosten.

KERKDIENST

Orgelspel
Woord van welkom en aansteken van de kaars door Ingrid de Bonth
Zingen (staande): De vreugde voert ons naar dit huis (lied 280, 1.2.3.4.5)
Bemoediging en groet
Zingen (staande): Vervul ons met een nieuw verstaan (lied 280, 6.7)
De aanwezigen gaan zitten.
Gesprek met de kinderen
Zingen: Kinderen nu is de tijd gekomen
Inkeer en gebed
Zingen: Heilig, heilig, heilig (lied 985)

Lezing van psalm 8
Zingen: De wereld is van Hem vervuld (lied 825, 1.2)
Lezingen: Jezus ziet de mens
Mattheüs 9:22: Jezus draaide zich om en zag de vrouw. Hij zei tegen haar: “Maak je geen zorgen. Je
bent beter geworden dankzij je geloof.”
Johannes 5:6 Jezus zag de blinde man liggen. Hij vroeg aan hem: “Wil je beter worden?”
Mattheüs 9:36: Toen Jezus al die mensen zag, kreeg hij medelijden met hen.
Zingen: Hij blies ons van zijn adem in (lied 825, 3.4)
Overdenking
Orgelspel
Herdenking overledenen
Zingen: Bron van liefde, licht en leven (lied 793)
Voorbeden
Onze Vader
Mensen aan wie we denken en mededelingen

Zingen (staande): Gij hebt, o Vader van het leven (lied 823, 1.2.4)
Uitzending en zegenbede (gezongen Amen)
De aanwezigen gaan zitten.
Presentatie jaarprogramma door Rob Esveld en Reinhold Philipp
Orgelspel
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:




De Remonstrantse gemeente
Stichting Bij 1 (in de Haagse Spoorwijk)

Na de lunch en de workshops komen we om 13.15 uur in de kerkzaal weer bij elkaar.
13.15 uur Afsluiting door Hans Jacobi
Zingen: Lied 675: 1 Geest van hierboven
Orgel: In dir ist Freude BWV.615 van Johann Sebastian Bach
Zingen: Lied 675: 2 Wat kan ons schaden?
Activiteiten komende week:
Zaterdag 10 september: filmcafé o.l.v. ds. R. Philipp; aanvang 16 uur (film, nabespreking, samen eten)
Zondag 11 september: kerkdienst o.l.v. ds. Greteke de Vries

