Liturgie I

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

Remonstrantse Gemeente Den Haag
Tweede Zondag Veertigdagentijd
12 maart 2017, aanvang 10.30u
Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi
Lezingen: Madzy van der Kooij

Over boze krachten en barmhartigheid
Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en aansteken van de kaars
Aanroeping en inkeer
We zingen (staande): Gij bron van tijd en eeuwigheid (Lied 204: 1-5, 8 en 9)
Votum en groet
voorganger: Onze hulp is in de naam van de levende God
gemeente zingt: die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: Hoor, heilige Geest, wij roepen U:
gemeente zingt: wek ons tot leven, hier en nu.
voorganger: genadezij U en vrede, van Hem die is, die was en die komt. Amen

voorganger: (...) Wij bidden U, eeuwige God, wees ons genadig
gemeente zingt: En doe ons in vrede leven.
voorganger: Laat ons vandaag uw liefde zien
gemeente zingt: en schenk ons uw heil.
(gemeente gaat zitten)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied
Gebed van inkeer/Psalm 25:1-6
We zingen “Gedenk uw ontferming, God, uw liefde de eeuwen door" (Lied 535c 3x: voorzanger 1x;
gemeente 2x)
Woord en gebed
Bijbellezingen
1 Samuel 16: 14- 23 (NBV)
We zingen “Niet als een storm, als een vloed” (Lied 321: 1-4)
Lukas 11:14-20, NBV
We zingen “Niet als een storm, als een vloed” (Lied 321: 5-7)
Overweging
Stilte/Orgelspel
Tijdens de voorbeden zingen we “Wij bidden U, verhoor ons, Heer” (Lied 367h)”.
Het stil gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken” (Lied
367f). We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gezongen Onze Vader (Lied 369c).
Sluiting
Mededelingen
We zingen (staande) “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Lied 416)
Uitzending en zegenbede/ gezongen 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: Stichting Present (IBAN NL93 INGB 0000 0063 97, o.v.v.
het doel)
De volgende kerkdienst is op 19 maart. De voorganger is dan ds Reinhold Philipp.

De eerstvolgende activiteit van de gemeente en het Uytenbogaertcentrum is: maandag 13 maart,
14.30 uur: Openbaring van Johannes, Bijbelcursus o.l.v. ds Reinhold Philipp
Zie voor meer informatie www.uytenbogaert.nl

