Orde van dienst op zondag 21 mei 2017
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag

Een verblijfplaats bij God
Aanvang 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
Zang: Alexander Lammertsma

Welkom en aansteken van de paaskaars (Han Haamel)
Zingen(staand): Wij komen als geroepen (lied 612, 1.2)
Bemoediging en groet
Zingen(staand): Getekend voor ons leven (lied 612, 3)
Inkeer Op weg naar de Herberg
Zingen (Alexander Lammertsma): Daar is moed voor nodig
Er is moed voor nodig jezelf te leren kennen,
Te zien waar je faalde, de ander griefde,
Te vragen om vergeving, hoe pijnlijk dit ook is,
Opnieuw te beginnen in verbinding met elkaar.
Er is moed voor nodig om bij tegenslagen
Te blijven geloven in Gods plan met de wereld
Jouw rol te vervullen in het grote geheel,
Standvastig te blijven, te vertrouwen op de Heer.
Er is moed voor nodig de eerste stap te zetten
Een stap op weg naar jouw zielsbestemming
Op weg naar wie je diep van binnen bent
En daarvan getuigen met je hele zijn.
Er is moed voor nodig je echt te geven,
Je puurste zelf aan de wereld te tonen,
Hem te dienen zonder vrees, je eigen weg te gaan,
Te stralen van Gods liefde, die Hij je openbaart.

Gebed

2

Zingen: Neem mij aan zoals ik ben (lied 833; 2x zingen)
Schriftlezing: Psalm 84 Bij God schuilen
Zingen: Hoe lieflijk, hoe goed is mij het huis (lied 84, 1.2)
Schriftlezing: Johannes 14:1-11 Vele verblijfplaatsen
Zingen: Welzalig die uit uw kracht leeft (lied 84, 3.6)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Voorbeden … daarom bidden we en zingen:
“Houd mij in leven! Wees Gij mijn redding!
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.” (lied 368d)
Onze Vader
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen: Nu wij uiteengaan (lied 423)
Uitzending en Zegen (gezongen Amen)
Orgelspel
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
• World Experience
(schoon drinkwater en een huisartsenpost voor een sloppenwijk in Manilla)
• De Remonstrantse gemeente Den Haag

Na een korte koffiepauze vindt de Algemene ledenvergadering voor leden en vrienden van de
remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken plaats.
Activiteit komende weken:
dinsdag 30 mei om 20.00 uur: Kennismaking met remonstranten: beginselverklaring en
geloofsbelijdenis o.l.v. ds A. v/d Hoek en ds R. Philipp

