Orde van dienst
op zondag 30 december 2018
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag

Ga met God
Hij zal met je zijn

Aanvang 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Welkom en aansteken van de kaarsen door Wim Uittenbogaard
Zingen (staand): Komt ons in dieper nacht ter ore (lied 489)
Bemoediging en groet
Zingen(staand):

Wij staan aan een kribbe (lied 503, 1.2)

Inkeer en gebed
Zingen: Vanwaar zijt Gij gekomen? (lied 494, 1.2)
Schriftlezing: Psalm 67
Zingen:

Wees met ons!

Door goede machten trouw en stil omgeven (lied 511, 1.2.3.4)

Schriftlezing: Mattheüs 1:1.16.17.18-24 Immanuel - God met ons
Zingen: Uw licht schijnt in de nacht (lied 500, 5.6.7)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Voorbeden

Onze Vader (in de verwoording van Dorothee Sölle)
God, die ons nabij bent als een vader en een moeder.
Wij mogen uw naam uitspreken.
Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.
Wij zien uit naar uw rijk, een tijd van vrede en gerechtigheid,
hier en voor altijd.
Geef ons ook vandaag het brood
dat wij nodig hebben om te leven.
Vergeef ons dat we tekortschieten
en leer ons anderen te vergeven,
zodat we in vrijheid met u en met elkaar kunnen leven.
Laat ons niet de weg van de minste weerstand kiezen.
Laat ons niet afglijden naar egoïsme en streven naar macht,
maar laat ons kinderen van u zijn
die openstaan voor uw liefde
en er vervuld van raken
voor nu en voor een eeuwigheid. Amen.
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen (staand): Ga met God en Hij zal met je zijn (lied 416)
Uitzending en Zegen (gezongen Amen)

Orgelspel
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
 Stichting Vrienden van de Yayasan, Pa van der Steur (kindertehuis in Indonesië)
 De Remonstrantse gemeente Den Haag
Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken:
Zondag 6 januari om 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp
en om 12.00 uur orgelconcert door Hans Jacobi
Dinsdag 8 januari om 14.30 uur bijbelcursus (brieven van Petrus) o.l.v. ds R. Philipp
Donderdag 10 januari om 14.00 uur meditatie o.l.v. ds R. Philipp
Zaterdag 12 januari om 10.30 uur muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi
Zondag 13 januari om 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek

De Remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken
wenst u een goede jaarwisseling en een gezegend 2019!

