Remonstrantse Gemeente Den Haag
zondag 27 augustus 2017
Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi,
Lezingen: Henny Rijsdijk.

Thuis komen

Rembrandt van Rijn (1606 -1669) – Thuiskomst van de verloren zoon
Aanroeping en inkeer
We zingen (staande): “Het licht dat weer opnieuw begon” (Lied 214: 1,2,6,7, 8)
Votum en groet (gezongen, afwisselend voorganger en gemeente)
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:
voorganger:

Onze hulp is in de naam van de levende God
die hemel en aarde gemaakt heeft
Hoor, heilige Geest, wij roepen U:
wek ons tot leven, hier en nu.
genadezij U en vrede, van Hem die is, die was en die komt. Amen

voorganger: (...) Wij bidden U, eeuwige God, wees ons genadig
gemeente: En doe ons in vrede leven.
voorganger: Laat ons vandaag uw liefde zien
gemeente: en schenk ons uw heil.
(gemeente gaat zitten)

Inleidende lezing/Gebed van inkeer

We zingen “ Adem van God, vernieuw ons bestaan …” (Lied 368g 3x, voorzanger
1x, gemeente 2x)

Lezing Psalm 137:1-6 (NBV)
1 Aan de rivieren van Babel,
daar zaten wij treurend
en dachten aan Sion.
2 In de wilgen op de oever
hingen wij onze lieren.
3 Daar durfden onze bewakers
te vragen om een lied,
daar vroegen onze beulen:
‘Zing voor ons
een vrolijk lied uit Sion.’
4 Hoe kunnen wij zingen
een lied van de H E E R
op vreemde grond?
5 Als ik jou vergeet, Jeruzalem,
laat dan mijn hand de snaren vergeten.
6 Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven
als ik niet meer denk aan jou,
als ik Jeruzalem niet stel
boven alles wat mij verheugt.
We zingen “Van ver van oudsher aangereikt ….”(Lied 326:1-3)
Lezing Lukas 15:11-24 – NBV 1 Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee
zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van
uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na
enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land,
waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles
had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon
hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land,
die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen
vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze
hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben
eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader
gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen
u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als
een van uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op
zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen
hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard
uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal
vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger
en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en

feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen,
hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
We zingen “Van ver van oudsher aangereikt ….” (Lied 326:4-6)
Overweging
Stilte en orgelspel
Bidden en geven
Tijdens de voorbeden zingen we “Wij bidden U, verhoor ons Heer” (Lied 367h);
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)
Open ruimte voor mededelingen
Bloemengroet
Collecte: De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: Stichting Haarwensen
(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) en de
Remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting
We zingen (staande): “Nu wij uiteengaan vragen wij God, ga met uw licht voor
ons uit …..” (Lied 423)
Uitzending en zegenbede

Thuiskomst – Ida Gerhardt (Kosmos 1940)

Van harte welkom bij koffie/thee
Agenda:
* Openingszondag 3 september, 10.30u
* Lezing filosofe Joke Hermsen over de tijdgeest 20/9, 20.00u

