Orde van dienst voor
zondag 14 april 2019
in de remonstrantse kerk te Den Haag

Palmpasen
Heden “Hosanna!”

Morgen “Kruisig hem!”
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Welkom en aansteken paaskaars door Wim Uittenbogaard
Lied (staand): Verheug u, gij dochter van Sion (lied 550, 1.3)
Bemoediging en groet
Lied (staand): Wij zoeken hier uw aangezicht (lied 281, 1.2.3.4)
Inleidende schriftlezing: Lukas 19:29-44 De koninklijke intocht in Jeruzalem

Lied voor de kinderen

De kinderen gaan de palmpaasstokken versieren.

Inkeer en gebed
Lied: Met de boom des levens (lied 547)
Schriftlezing: Filippenzen 2:1-11
Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote
verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt
gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit
geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan
uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u
de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn
gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van
een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en
werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog
verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam
van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong
zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God, de Vader.

Zingen: Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft (lied 537)

Overdenking
Voorbeden
… daarom bidden we en zingen:
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. (lied 368D)
Onze Vader
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Kinderen komen binnen met de versierde palmpaasstokken.

Lied (staand): Alles wat over ons geschreven is (lied 556)
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


Kerkdiensten in de komende weken:
Witte Donderdag 18 april om 19.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp;
met breken en delen van brood en wijn
Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek
Paaszondag 21 april om 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp;
voorafgaand aan de dienst is er een paasontbijt voor alle kinderen en hun
(groot-)ouders
Zondag 28 april om 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Tina Geels; Beloken Pasen

