Liturgie II

Orde van dienst
Van zondag 9 oktober 2016
Voorganger ds Carolien Sieverink
Organist Hans Jacobi

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

Voorbereiding
Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
(gemeente gaat staan)
Aanroeping
Zingen lied 779: 1,2,4,5
Votum en groet
Zingen antwoordlied
“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”
(gemeente gaat zitten)

(Evt. gesprek met de kinderen)
evt. kinderlied
Inkeer
Gebed
Zingen lied 829
Woord en gebed
Lezing 1: Jesaja 41: 8-16
Zingen lied 91a
Lezing 2: Marcus 10:46-52
Zingen lied 534

Preek
Orgelspel
Dank- en voorbeden
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 wij
onze schuldenaars vergeven. En leidt 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, amen.
Uitzending en zegen
Mensen aan wie we denken (bloemengroet, kaart, collectes e.d.) en afkondigingen
Zingen slotlied 992
Uitzendingswoorden en zegen
G: (gezongen) Amen, amen, amen.

Informatie
De collecten zijn bestemd voor:



De Remonstrantse gemeente (IBAN NL93 INGB 0000 0063 97, o.v.v. gemeente)
Het diaconale doel van dit kwartaal: KidsCare Kenia (IBAN NL93 INGB 0000 0063 97, o.v.v.
het doel)

De volgende kerkdienst is op 16 oktober a.s. In deze dienst zal ds E.H. de Clercq voorgaan.
De eerstvolgende activiteiten van de gemeente en het Uytenbogaertcentrum zijn:



Maandag 10 oktober, 14.30 uur Bijbelcursus o.l.v. ds Reinhold Philipp
Zaterdag 15 oktober, 10.00 uur, Samen poëzie lezen o.l.v. Ingrid de Bonth

Zie voor meer informatie www.uytenbogaert.nl

