Uitzending en zegen

Remonstrantse gemeente Den Haag

Slotlied: lied 422
Zegen:

2e zondag van de herfst, 30 september 2018

V: De vrede van God, die alle denken te boven
gaat, beware onze harten en gedachten, in
Christus Jezus.
A: (gezongen) Amen

--------------------------Mededelingen:
collecten bij de uitgang:
Stichting Leergeld
Remonstrantse gemeente Den Haag

Activiteiten komende week:
woensdag 3 oktober 20.00 uur: C. Brinkgreve,
Het raadsel van goed en kwaad
Edgard Tytgat, Inspiratie, 1926, The Phoebus Foundation, Antwerpen

zaterdag 6 oktober 10.30 uur: poëzie lezen
o.l.v. I. de Bonth
zondag 7 oktober 10.30 uur: kerkdienst o.l.v.
ds J. Nijwening

Voorgangers:
Ds. Reinhold Philipp en Jacques Zwaan
Orgel: Hans Jacobi
Kerkeraadsleden:
Ancel van Royen
Wim Uittenbogaard
Lectores:
Daniël van Veen en Nelly Damen
Commissie ontvangst en collectanten:
Wim Uittenbogaard
Jaap MacLean, Jeanne van der Waai

Welkom en aansteken paaskaars
Aanroeping en inkeer
Intredelied: lied 280: 1 allen, 2 midden,
3 links/rechts, 4 midden, 5 links/rechts,
6 en 7 allen
Onze hulp: lied 292
Gebed: lied 297: het refrein wordt gezongen
Loflied: lied 305
Woord en gebed
Numeri 11, 24-29
24 Mozes ging [de tent van samenkomst] uit
en sprak de woorden van de ENE tot het volk.
Hij verzamelde zeventig mannen uit de oudsten van het volk
en stelde hen op rondom de tent.
25 Toen daalde de ENE neer in de wolk.
Hij sprak tot hen
nam [iets] van de geest die op hem was
en gaf die aan de zeventig mannen, de oudsten.
Het geschiedde zodra de geest op hen rustte
dat zij profeteerden
maar zij gingen daar niet in door.
26 Er resteerden twee mannen in de legerplaats
de naam van de een was Eldad
de naam van de ander Medad
de geest kwam [ook] op hen rusten
– zij waren namelijk onder de ingeschrevenen
maar waren niet [de legerplaats] uitgegaan naar de tent –
en zij profeteerden in de legerplaats.
27 Een jongen haastte zich [het] Mozes te melden
en zei:
Eldad en Medad zijn in de legerplaats aan het profeteren.
28 Jozua de zoon van Nun
vanaf zijn jeugd de assistent van Mozes
reageerde en zei:
Mijn heer Mozes, houd ze tegen!
29 Mozes zei tegen hem:
Beijver je je voor mij?
Moge het het hele volk van de ENE gegeven worden
profeten te zijn:
dat de ENE zijn geest op hen geve.
[vertaling Evert van den Berg; www.schriftlezing.nl ]

Antwoordpsalm: lied 19, 1.3 en 4
Marcus 9, 38-50
38 Johannes zei tot Jezus:
Meester, wij hebben iemand gezien die bezig was
in uw naam demonen uit te drijven
en wij hielden hem tegen
omdat hij ons niet volgde.
39 Jezus antwoordde echter:
Houd hem niet tegen.
Want het bestaat niet,

dat wie krachtige daden zal doen
op mijn naam,
subiet kwaad van mij kan spreken.
40 Want wie niet tegen ons is,
is voor ons.
41 Want wie jullie te drinken zal geven
een beker water
in naam hiervan1
dat jullie van Christus zijn,
wis en zeker zeg ik u:
hij zal zijn loon zal zeker niet mislopen.
42 En wie één van de kleinen
die in mij geloven
mocht laten struikelen,
voor hem is het beter dat
een molensteen
die door een ezel wordt aangedreven2
om zijn hals wordt gehangen
en hij in zee wordt gegooid.
43 En indien uw hand u mocht laten struikelen,
hak haar af,
want het is beter
verminkt in te gaan tot het leven
dan met twee handen
in de hel te gaan,3
in het onuitblusselijk vuur.
45 En indien uw voet u mocht laten struikelen,
hak hem af,
want het is beter voor u
kreupel in te gaan tot het leven
dan met twee voeten
in de hel te worden gegooid.
47 En indien uw oog u mocht laten struikelen,
ruk het uit,
want het is beter voor u
met één oog in te gaan
tot het koningschap Gods,
dan met twee ogen
in de hel te worden gegooid,
48 waar hun worm niet sterft
en het vuur niet uitgeblust wordt.
49 Want alle dingen
zullen met vuur gezouten worden.
50 Het zout is goed;
indien het zout zouteloos wordt,
waarmee kun je het dan bereiden?
Hebt zout in uzelf
en houdt vrede onder elkaar.
[vertaling: Gerda van Deelen; www.schriftlezing.nl ]

Antwoordlied: lied 316, 1.2.3
Overweging
Orgelspel en zingen: lied 316, 4
-

Stilte
Gebed, hierna lied 368j
Voorbeden. Na elke intentie lied 368j
Onze Vader, lied 369b

Mededelingen
Presentatie door Ingrid Stassen

