Zondag 23 juni 2019
Themadienst
Vooroordelen

het project Hipster/Muslim
De ene helft van de mannen is moslim,
de andere helft hipster (hippe, creatieve, stedelijke twintiger).
Ze gaan als duo’s op de foto en wisselen van kleding.
Blijft de vraag: wie van hen is moslim en wie hipster?
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
met medewerking van de jeugdgroep: Tessel de Bonth, Heleen Wouters, Ruben Spek,
Nicolaas van Koppen, Sander van Winden
Organist: Hans Jacobi

Welkom en aansteken paaskaars (Tessel de Bonth)
Lied (staand): Jezus roept hier mensen samen (lied 975, 1.3)
Bemoediging en groet
Lied (staand): Tot U, Heer, is ons hart gericht

Inleidende schriftlezing: Oordeel niet (Mattheus 7:1.2)
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.
Gebed
Lied: Heer, die mij kent zoals ik ben (lied/psalm 139, 1.7)
Gedachten over vooroordelen (Ruben Spek)
Lied: Neem mij aan zoals ik ben (lied 833)
Gedachten over vooroordelen (Nicolaas van Koppen)
Lied: Neem mij aan zoals ik ben (lied 833)
Schriftlezing (Heleen Wouters): David en Goliat (een selectie uit 1 Samuel 17)
Lied: In Christus is noch west noch oost (lied 969)
Overdenking

Voorbeden (Sander van Winden)
Onze Vader (gezongen, lied 1006)
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Lied (staand): Nu wij uiteengaan (lied 423)
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
Na de kerkdienst vindt in de tuinzaal een presentatie plaats over de Mission
Aviation Fellowship.
Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken:
Zondag 30 juni om 10.30 uur Kerkdienst o.l.v. ds I Leng Tan
Donderdag 4 juli om 20.00 uur Vrijzinnige Zomeravond met Dr. H.G. Hamaker; thema: Ons
kantelend wereldbeeld
Zondag 30 juni om 10.30 uur Kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek

