Orde van dienst op zondag 1 juli 2018
in de remonstrantse kerk te Den Haag

Heel gemaakt leven
Voorgangers: ds. Reinhold Philipp
Muziek: Hans Jacobi

Welkom en aansteken van de paaskaars
Zingen(staand): Sta op! Een morgen ongedacht (lied 630, 1.2.3)
Bemoediging en groet
Zingen(staand): Tot U, Heer, is ons hart gericht (op melodie van lied 134)
Inkeer, stilte en gebed
Zingen: Wees stil en weet: Ik ben uw God (lied 887)
Schriftlezing: Markus 5:21-34 Een vrouw komt weer tot leven
Zingen: Nobody knows the trouble I’ve seen (lied 915)
Schriftlezing: Markus 5:35-43 Een meisje komt weer tot leven
Zingen: Zo dor en doods, zo levenloos (lied 610: 1 t/m 5)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Gedenken overledenen
Zingen: Wie in de schaduw Gods mag wonen (lied 91a)

Voorbeden
… we bidden zingend: Houd mij in leven! Wees Gij mijn redding! (lied 368d)
Onze Vader
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen: De Heer is mijn herder (lied 23b)
Uitzending en Zegen (gezongen Amen)
Orgelspel
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:

Stichting Leergeld*
De Remonstrantse gemeente

* De Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg wil een laatste vangnet zijn voor kinderen
uit een gezin met minimuminkomen. De stichting ondersteunt kinderen door financiering van
(leer-) middelen of door de betaling van contributies (b.v. verenigingen, schoolreis).
Activiteiten en kerkdiensten komende weken:
Donderdag 5 juli om 16.30 uur: Vliegt de tijd? Een zomerse vogelvlucht over ‘tijd’ met
Tineke van Royen-Krol
Zondag 8 juli om 10.30 uur: kerkdienst ‘vakantie vor je ziel’ met ds Antje van der Hoek
Zondag 15 juli om 10.30 uur: kerkdienst met breken en delen van brood en wijn
met ds Reinhold Philipp
Donderdag 19 juli om 20.00 uur: Verborgen geloof; lezing over de Zweedse dichter Tomas
Tranströmer met ds Vos-Wiegand
Zomercursus met ds Johan Goud: 25, 27 en 30 juli en 1 augustus; 14.00 uur

