Remonstranten Den Haag
Zondag 4 maart 2018, 3e zondag van de veertigdagentijd
Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi.
Inleiding: Rachel Adriaanse

Zondag “Oculi’: focus houden!
Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht
Aanroeping en inkeer
We zingen (staande):” Het licht dat weer opnieuw begon…” (Lied 214)
Votum en groet
v Ons samen-zijn dragen wij op aan de levende God
g die liefde is en de grond van ons bestaan
v die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst
g die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt
Groet
v Vrede zij u
g De wereld zij vrede
(gemeente gaat zitten)

Inleidende lezing/ Gebed van inkeer
Zondagmorgen - Ida Gerhardt
De zon begint met muntjes licht
te spelen op het beddelaken;
de dag is argeloos van gezicht
en stemmen in het huis ontwaken.
De aanslag van een zachte lach,
en van een kind het pril geschater
op de ondertoon van plonzend water ;
Zij heft het naar een nieuwe dag.

Acclamatie: “Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding …” Lied 368d
(voorzanger 1x, gemeente 1x)

Woord en gebed
We lezen Psalm 25: 15-16
We lezen Lk. 11: 14-28
We zingen: &quot;Alles wat over ons geschreven is&quot; (Lied 556: 1 en 2)
Overweging
Stilte en orgelspel
Bidden en geven
Gedenken overledenen afgelopen maand en zingen: &quot;Niemand leeft voor
zichzelf, niemand sterft voor zichzelf&quot; (Lied 961, voorzanger 1x, gemeente
1x)
Tijdens de voorbeden zingen we “God in de hemelen, zie naar uw mensen”
(Lied 368e)”
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: het collectedoel van
dit eerste kwartaal, Taal aan Zee en de Remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting
We zingen (staande): “Zegen ons, Algoede” (Lied 415)
Uitzending en zegenbede

Van harte welkom bij koffie/thee!
Agenda komende week:
Di 6/3 20.00 uur Debatcafé o.l.v. Johan Goud met Eva Meijer
Di 6/3 9:15 uur Museumbezoek: excursie naar Christian Boltanski en Charlotte Salomons.
Do 8/3, 14.00 uur meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp.
Zon 11/3 10:30 Muziekdienst m.m.v. Het Hoeksteenkoor. o.l.v. Reinhold Philipp.

