Liturgie II

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

Orde van dienst
voor de dienst op zondag 20 november 2016
in de Remonstrantse kerk te Den Haag
De eeuwige cyclus
Dienst met het gedenken van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar
en de doop van Frederick Edward van der Kloet
Voorganger: ds. Reinhold Philipp m.m.v. Ingrid de Bonth
Muziek: Hans Jacobi (organist); Guusje Boselie (harp)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgelspel
Welkom en aansteken van de kaars door Ingrid de Bonth
Zingen(staand): Mijn ogen zijn gevestigd (lied 25a)
Bemoediging en groet
Antwoordlied(staand): Tot U, Heer, is ons hart gericht
Inkeer en gebed
Zingen: De dag door uwe gunst ontvangen (lied 248)
Schriftlezing: Prediker 3:1-13 Alles heeft zijn eigen tijd
Zingen: Geen taal bij machte U te meten (lied 850, 1.3.4.5)
Overpeinzing bij gedichten over De eeuwige cyclus: woorden geven aan leven en dood, dood en leven
door Ingrid de Bonth
Orgelspel

Gedenken van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar
Noemen van de namen van de overledenen (I)
Muzikaal intermezzo: Comptine d'été no.3 van Yann Tiersen; op de harp gespeeld door Guusje
Boselie
Noemen van de namen van de overledenen (II)
Zingen Heer, herinner U de namen (lied 730, 1)
Voorbeden
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 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.
Aankondiging van de doop van Frederick Edward van der Kloet
Bijbeltekst:

Before I formed youin the womb, I knew you.
Before you were born, I consecrated you. (Jeremiah 1:5)
Ik heb jou al uitgekozen voordat je geboren was;
zelfs al voordat ik je liet groeien in de buik van de moeder.
(BGT; Jeremia 1:5)

Verantwoording
De doop is een teken waarin Christenen
van alle tijden en van alle plaatsen
elkaar en zichzelf herkennen.
De doop geschiedt met water,
teken van ondergang en opstanding,
teken van nieuw leven en dragende kracht.
HET TEKEN
wil zeggen:
wij zijn van de Heer, hem behoren wij toe,

in zijn naam mogen wij leven:
IN DE NAAM VAN DE VADER,
die ons mensen heeft willen aannemen
als zijn kinderen, die in zijn liefde ons geeft,
iedere dag opnieuw,
te leven uit de kracht van zijn woord.
IN DE NAAM VAN DE ZOON
die kwam op de aarde,
kind onder de kinderen
mens onder de mensen,
onze weg kruisend,
om ons te roepen tot dienst aan zijn koninkrijk.
IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GEEST
waarmee God ons wil raken,
opdat ons leven en samenleven
mogen worden vervuld van zijn Geest.
LEVEND IN DE NAAM
van de scheppende Heer dopen wij.
En wij roepen daarbij de namen van hen,
die door dit teken zich verbonden mogen weten met God,
hem dankend voor wat hij ons geeft.
IN HET GELOOF
aan de vergevende liefde van God
mogen mensen bidden
om zijn liefde, zijn vrede,
in hun samenleven,
een wereld rond, generaties lang.
IN DIT GELOOF
mogen mensen helpen,
op hun wijze, in hun taal
iets van de liefde en vrede voort te spreken:
over onze wereld, in ons gezin,
in ons eigen leven.
GOD GEVE ONS
dat wij het teken zullen verstaan,
dat wij elkaar en onszelf
in het teken zullen herkennen
als opnieuw-geboren mensen,
gesteld in de ruimte, die hij ons geven wil.
Doopverklaring ouders en vragen aan de ouders:
Bediening van de doop en gebed
Aansteken en overhandigen doopkaars

Muzikaal intermezzo: Uranus van Inge Frimout-Hei; op de harp gespeeld door Guusje Boselie
Mensen aan wie we denken en mededelingen
Zingen(staand): Zolang wij ademhalen (lied 657)
Uitzending en Zegen [gezongen Amen]
De nabestaanden van de in de dienst genoemde overledenen worden uitgenodigd een roos mee
te nemen als groet van de gemeente en ter herinnering aan deze dienst.
Informatie
De collecten zijn bestemd voor:



De Remonstrantse gemeente
Stichting KidsCare Kenia

Activiteit komende weken:
Zondag 20 november om 15.00 uur Poortlezing in de remonstrantse kerk in Delft. De lezing over
‘zin in het leven?!’ zal worden gehouden door André Meiresonne.
Donderdag 1 december om 20.00 uur: Een warme jas, een lezing van Ineke Ludikhuize over de
kwaliteit van de laatste levensfase.
Zaterdag 10 december om 10.30 uur muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi: de Vier Ballades van Frédéric
Chopin.

