Orde van dienst
voor Paaszondag 2019
in de remonstrantse kerk te Den Haag

Sta op!

(Russische icoon 18e eeuw)

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
(Ad den Besten)
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
Welkom: Ingrid de Bonth
Lectoren: Lidewij de Bonth en Tessel de Bonth

Orgelspel
Welkom door Ingrid de Bonth
De kinderen en de voorganger komen met de nog niet brandende paaskaars de kerkzaal
binnen.

Aansteken van de paaskaars
Lied: Als alles duister is (lied 598)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Tijdens het zingen van dit lied wordt de paaskaars aangestoken.

Gebed
Lied (staand): Licht dat ons aanstoot (lied 601)
Bemoediging en groet
Lied (staand): Tot, U, Heer …

De kinderen verlaten de kerkzaal.

Lied voor de kinderen

Gebed
Lied: Ik zeg het allen dat Hij leeft (lied 642, 1.2.4.8)
Schriftlezing: Markus 16:1-8 Het lege graf
Lied: Sta op! Gods dag is aangebroken (lied 630, 1.2)
Schriftlezing: Markus 16:9-15 Vertel het goede nieuws aan iedereen
Lied: Al wat ten dode was gedoemd mag nu hoop herwinnen (lied 630, 3.4.)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Voorbeden

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt.
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Lied (staand): U zij de glorie (lied 634)
Uitzending en Zegenbede (gezongen Amen)

Orgelspel
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
Mission Aviation Fellowship – Vliegen voor levens in afgelegen gebieden
 De Remonstrantse gemeente Den Haag


Kerkdienst en activiteiten in de komende week:
Dinsdag 24 april; museumexcursie o.l.v. Jacques Zwaan: Van Abbe Museum, Eindhoven
Zondag 28 april om 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Tina Geels; Beloken Pasen
Voor meer informatie: www.denhaag.remonstranten.nl

