Orde van dienst
voor zondag 10 december 2017
in de Remonstrantse kerk te Den Haag
tweede zondag in de advent
De tekenen van de tijd
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Muziek: Hans Jacobi

Welkom en aansteken paaskaars en twee adventskaarsen door Han Haamel
Zingen (staand): De mensen die gaan in het duister (lied 454, 1.2.3)
Bemoediging en groet (naar Psalm 121 en 146)
V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?
Allen: Onze hulp komt van de levende God, die trouw houdt tot in eeuwigheid,
V: die recht doet aan de verdrukten,
A: die brood geeft aan hongerigen,
V: die gevangenen bevrijdt en blinden doet zien,
A: en de gebogenen opricht,
V: die vreemdelingen beschermt,
A: wees en weduwe staande houdt.
V: Vrede van deze God voor u en voor de hele wereld!
Allen: Voor nu en altijd! Amen
Zingen (staand): Neem mij aan zoals ik ben
(lied 833; 3x: mannen, vrouwen, allen)
Gesprek met de kinderen en aansteken kaars(en)
Zingen: Kinderen, nu is de tijd gekomen om naar een eigen plek te gaan.
Voor even scheiden onze wegen. Volg maar het licht, de lamp is aan.
Inkeer en gebed
Zingen: Licht in onze ogen (lied 463, 1 t/m 5)
Schriftlezing: Lukas 21:25-31 De tekenen van de tijd herkennen
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Zingen: Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer (lied 437, 1.4.5.6)
Schriftlezing: Jesaja 2:2-4 Alles wordt anders
Zingen: Zal er ooit een dag van vrede (lied 462, 1.2.6)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Bevestiging van Fred van Maarschalkerwaart als lid van de diaconale commissie
Zingen (staand): Hij die gesproken heeft (lied 362)
Voorbeden
… daarom bidden we en zingen (lied 368b, voorzanger - gemeente):
“Dauw hemel, wolken regen heil; de aarde dorst naar vrede.”
Onze Vader (gezongen, lied 1006)
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Vrijwilligers gezocht (b.v. bloemendienst)

Zingen (staand): Hoe zal ik U ontvangen? (lied 441, 1.6.7)
Uitzending en Zegen (gezongen Amen)
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
 Hope Village (een weeshuis in Namibië)
 De Remonstrantse gemeente Den Haag
Activiteiten komende weken:
Vrijdag 15 december om 17.00 uur: adventsmaaltijd
Zondag 17 december om 10.30 uur: kerkdienst met ds Antje van der Hoek (3 e advent)
Zondag 24 december om 21.00 uur: kerstavonddienst met ds Reinhold Philipp
Maandag 25 december om 10.30 uur: kerstdienst met kerstspel met ds Antje van der Hoek

