het kwaad overwinnen
Orde van dienst op zondag 20 augustus 2017
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag
Aanvang 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Welkom en aansteken van de paaskaars
Zingen(staand): Gij hebt, o Vader van het leven (lied 823, 1.2.4)
Bemoediging en groet
Zingen(staand): O God, wij bouwen als ontheemden (lied 823, 5)
Inkeer en gebed
Er zit een wurm in onze juttepeer van Annie M.G. Schmidt
Er zit een wurm in onze juttepeer
dat weten we nu zoetjesaan wel zeker.
Het ligt misschien, wie weet, wel aan de kweker
of aan de groenteman of aan het weer.
De ene mens denkt aldoor vol verdriet:
hoe komt die wurm erin. Hij wil het weten.
De and’re mens wil nooit meer peren eten,
maar dat is overdreven, vindt u niet?
Dan is er altijd ook nog wel een man,
zo een, die denkt de wurm eruit te krijgen
door bovenmatig met zijn vuist te dreigen,
maar nebbisj, zeg, daar schrikt de wurm niet van.
Er zijn er ook die houden zo van fruit,
dat zij de peer met wurm en al verslinden,
en zeggen dat ze ’t overheerlijk vinden,
maar in het donker spugen ze hem uit.
En daar in dat cafeetje zit er een
die zegt: het is geen peer. Het is een appel.
Ik zeg maar zo, wat maak je je te sappel,
Alla, ’n wurm. Ik eet er maar omheen.

Zingen: Heilig, heilig, heilig (lied 985)
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Schriftlezingen:
Mattheüs 6:7-13 Bescherm ons tegen de macht van het kwaad
Romeinen 12:17.18.20.21 Laat u niet door het kwaad overwinnen
Zingen: Maak ons uw liefde (lied 974, 1.4.5)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Voorbeden
Onze Vader
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen: Liefde, eenmaal uitgesproken (lied 791)
de coupletten 1 en 6 zingen allen; 2 en 4 de vrouwen; 3 en 5 de mannen

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.

