Remonstranten Den Haag
zondag 28 mei 2017, zondag Weeskind
Voorganger:Ds Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi. Lezingen: André Meiresonne;
inleiding: Rachel Adriaanse

Kennen en gekend worden

Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars
Aanroeping en inkeer
We zingen (staande): “Het licht dat weer opnieuw begon” (Lied 214: 1, 2, 4, 68)
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” ( Lied368f,
voorzanger 1x, gemeente 2x)
Woord en gebed
Bijbellezing: Ps 139- fragmenten (NBV)
1Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
4Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5U omsluit» mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij (...)
13U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik» van mijn moeder.
14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim (...).
23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
24 zie of ik geen verkeerde weg ga.
en leid mij over de weg die eeuwig is.
We zingen “Al wat een mens te kennen zoekt” (Lied 848:1-3)
Bijbellezing: Johannes 10:11-15 (NBV) “Ik (Jezus) ben de goede herder. Een
goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen
herder is, en niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en
slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en
jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets
schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen
mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de
schapen”
Johannes 14:18-20 “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog
een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien,
want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader
ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.”
We zingen “Al wat een mens te kennen zoekt” (Lied 848: 4 en 5)
Overweging/Stilte/Orgelspel

Bidden en geven
Tijdens de voorbeden zingen we “Wij bidden U, verhoor ons, Heer” ( 367h); het
stil gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U
bereiken” (367f). We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gezongen Onze
Vader (Lb 369c)
Mededelingen en collecteaankondiging
Sluiting
We zingen (staande): “God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven” (Lied 418:
1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 allen)
Uitzending en zegenbede/Amen
Welkom bij de koffie/ thee!

Informatie
De collecten zijn bestemd voor:
•
•

De Remonstrantse gemeente (NL93 INGB 0000 0063 97, o.v.v. gemeente)
Het diaconale doel van dit kwartaal: een medische hulppost en een
waterafgiftepunt in Manilla op de Filipijnen (NL93 INGB 0000 0063 97,
o.v.v. het doel)

De volgende kerkdienst is op 4 juni. De voorgangers zijn dan ds Antje van der
Hoek en ds Reinhold Philipp. In deze dienst worden onze nieuwe leden en
vrienden verwelkomd.

Zie voor meer informatie www.uytenbogaert.nl

