Orde van dienst op zondag 2 juli 2017
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag

als op adelaarsvleugels gedragen
Aanvang 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Welkom en aansteken van de paaskaars door Han Haamel
Zingen(staand): Lof zij de Heer (lied 868, 1.2)
Bemoediging en groet
Zingen(staand): Lof zij de Heer (lied 868, 5)
Inkeer en gebed
Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel,
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.
Huub Oosterhuis (naar Deuteronomium 32:11-12)

Schriftlezing: Psalm 91 Gods bescherming
Zingen: Wie in de schaduw Gods mag wonen (lied 91a)
Schriftlezing: Deuteronomium 32:10.11.12a Gods bescherming
Zingen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (lied 275, 1.2.3)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Voorbeden
vrije bede met aansteken kaarsje … daarom bidden we en zingen:
“Houd mij in leven! Wees Gij mijn redding!
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.” (lied 368d)
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Onze Vader (gezongen; lied 1006)
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen: Zolang wij ademhalen (lied 657)
Uitzending en Zegen (gezongen Amen)
Orgelspel
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
•
•

Stichting Haarwensen *
De Remonstrantse gemeente Den Haag

* Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat kinderen die als gevolg van een medische behandeling of een andere
oorzaak kaal zijn of worden, een pruik van echt haar kunnen dragen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn
voor de ouders.

Activiteit komende weken:
Zomerontmoetingen in onze kerk
dinsdag 4 juli om 20.00 uur met ds A. v.d. Hoek Had ik de liefde niet
donderdag 13 juli om 17.30 uur met ds R. Philipp Sleutelen aan de mens (Ethiek en techniek)
Zomercursus om 14.00 uur met dr. Johan Goud De lach en de waarheid
woensdag 19, vrijdag 21, maandag 24 en woensdag 26 juli

