Zondag werelddiaconaat
Dienst van woord en tafel
op zondag 3 februari 2019
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag

Omzien naar elkaar

Jean-Francois Millet schilderde in 1857 Les Glaneuses (De Arenleesters);
drie arme vrouwen die, nadat het graan geoogst is, losse aren verzamelen.

Aanvang 10.30 uur
Voorgangers: Reinhold Philipp, Jan Berkvens, Leonie van Staveren
Lector: Saskia van der Meer
Organist: Hans Jacobi

Welkom en aansteken van de paaskaars door Rachel Adriaanse
Zingen(staand): Dank U voor deze nieuwe morgen (lied 218, 1.2.3.4)
Bemoediging en groet (naar Psalm 121:1.2 en 146:6-10)
V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen
van waar komt mijn hulp?
Allen: Onze hulp komt van de levende God
die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,
en recht doet aan de verdrukten,
Allen: die brood geeft aan de hongerigen,
en de gevangenen bevrijdt,
V: die de blinden doet zien,
Allen: en de gebogenen opricht,
V: die de rechtvaardige liefheeft,
Allen: die de vreemdelingen beschermt,
wees en weduwe staande houdt.
V: De vrede van deze God zij met u allen!
Allen: De wereld zij vrede!
Zingen(staand): Dank U voor alle mooie klanken (lied 218, 5)
Inkeer en gebed
Zingen: Iedereen zoekt U, jong of oud (lied 837)
Het verhaal van Ruth (navertelling door Saskia van der Meer)
Orgelspel
Inleiding op het gesprek (door Jan Berkvens)
Gesprek (in kleine groepen)
Voorbeden, afgewisseld met ‘O Lord, Hear My Prayer’ (Taizé)
O Lord, hear my prayer! O Lord, hear my prayer! When I call, answer me.
O Lord, hear my prayer! O Lord, hear my prayer! Come and listen to me.

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
Gedenken overledenen
Zingen: Geen taal bij machte U te meten (lied 850, 1.3)
Verantwoording en nodiging
Zingen: Als we weer het brood gaan breken (lied 387)
Na het lied vormen de aanwezigen een kring in het midden van de kerkzaal.

Gebed

Vredewens
Delen van brood en wijn
Gebed
Na het gebed keren de aanwezigen terug naar hun zitplaatsen.

Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen(staand): Nu wij uiteengaan vragen wij God (lied 423)
Zegenbede

Orgelspel
De collecten zijn bestemd voor:



Stichting Bartiméus*
De Remonstrantse gemeente Den Haag

*Bartiméus is een instelling ten behoeve van zorg voor slechtziende en blinde mensen.
Het is in Nederland de grootste organisatie voor dienstverlening aan visueel gehandicapten.

Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken:
Zondag 3 februari Excursie: Jan Berkvens gaat met Arminius aansluitend aan de dienst naar
een tentoonstelling in het fotomuseum. Leden/vrienden uit Den Haag zijn welkom om zich
daarbij aan te sluiten.
Donderdag 7 februari om 13.30 uur Excursie naar tentoonstelling Armando, Museum
Voorlinden. Verzamelen in de hal van het museum.
Zaterdag 9 februari om 10.30 uur Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi: van Sweelinck tot Bach
Zondag 10 februari om 10.30 uur Kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp; m.m.v. het
Hoeksteenkoor

