Remonstrantse Gemeente Den Haag
30 april 2017, aanvang 10.30u

Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi
Lezingen: Ria Edelman

Dankbaar ....
Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars
Aanroeping en inkeer
We zingen (staande): “Gij bron van tijd en eeuwigheid” (Lied 204)
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)
Gebed van inkeer/Inleidende lezing
We zingen “God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja”.
(Lied 368f voorzanger 1x; gemeente 2x)
Woord en gebed
Onderling gesprek over ‘dankbaarheid’: waarvoor voel je je dankbaar in je leven?
Aansluitend zingen we: ”Van ver van oudsher aangereikt” (Lied 326:1en 2)
Bijbellezing: Ps 56:13,14 (bewerking Karel Eykman)
We zingen “Van ver van oudsher aangereikt” (Lied 326: 3 en 4)
Bijbellezing: Job 2:1-10 (NBV)

We zingen “Van ver van oudsher aangereikt” (Lied 326: 5 en 6)
Overweging/Stilte/Orgelspel
Tijdens de voorbeden zingen we “Kyrie, kyrie, kyrie eleison” (Lied 367d)”. 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) “Wonen overal nergens thuis” (Lied 419)
Uitzending en zegenbede/ gezongen Amen

Verbeelding van de dankbaarheid: de drie gratiën – Raphael (1483 -1520)

Informatie
De collecten zijn bestemd voor:
•
•
•

De Remonstrantse gemeente (NL93 INGB 0000 0063 97, o.v.v.
gemeente)
Het diaconale doel van dit kwartaal: World Experience Filipijnen
(NL93 INGB 0000 0063 97, o.v.v. het doel)
De volgende kerkdienst is op 7 mei. De voorganger is dan ds R.F. Philipp.

