Remonstranten Den Haag
Orde van dienst voor 1 september 2019
Voorgangers: ds Antje van der Hoek en ds Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi. Welkom: Roland de Bonth. Kinderkring: Rachel Adriaanse.

In alles de liefde

Voorbereiding Orgelspel/Welkom en aansteken van de kaars
Aanroeping en inkeer
We zingen (staande): 'Het licht dat weer opnieuw begon' (lied 214: 1, 2, 4-8)

Inleidende lezing/ Gebed van inkeer
We zingen: 'Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen' (lied
368h, 1 x voorzanger, 1 x gemeente)
Welkom aan de kinderen
We zingen: 'Ik zal er zijn voor jou, heeft onze God gezegd'
Woord
Lezing: Efeziërs 4:3-6
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te
bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt
op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van
allen, die boven allen, door allen en in allen is.
We zingen: 'Niet als een storm, als een vloed' (lied 321: 1.2)

Lezing: Galaten 5:1.13.14
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en
laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Broeders en zusters, u bent
geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te
bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Dan doet u precies waar het in de wet om
gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel: ‘Heb uw naaste lief als
uzelf.’
We zingen: 'Niet als een storm, als een vloed' (lied 321: 3.4)
Lezing: 1 Johannes 4:7.8.16.18
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit
God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft
kent God niet, want God is liefde. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren
kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God,
en God blijft in hem. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit
angst uit. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
We zingen: 'Niet als een storm, als een vloed' (lied 321: 5.7)
Overweging
Korte stilte/ Orgelspel
Bidden en geven
Gedenken overledenen
We zingen: 'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf' (lied 961)
Tijdens de voorbeden zingen we 'Kyrie, kyrie, kyrie eleison' (lied 367d); het
Stil gebed wordt beantwoord met: 'Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U
bereiken' (lied 367f). We besluiten de gebeden met een gezamenlijk
gezongen Onze Vader (lied 369c)
Mededelingen en collecten ten bate van het kwartaaldoel St. Hulphond
en de remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting
Vredegroet
We zingen (staande): 'Liefde eenmaal uitgesproken, als uw woord van het begin'
(lied 791: 1 samen, 2 vr, 3 m, 4 vr, 5 m, 6 samen)

Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen

Welkom bij de koffie/ thee!

Agenda:
zo 8/9, 10.30 uur dienst o.l.v. Carolien Gutteling-Sieverink

NaProgramma
10.30 uur

Feestelijke kerkdienst

11.30 uur

Presentatie jaarprogramma door Geert Hamaker

11.45 uur

Koffie en lunch

12.30 uur

Workshops

13.15 uur

Afsluiting door Hans Jacobi

Toelichting workshops:
1. Poëzie. Met Ingrid de Bonth in de bibliotheek. Samen lezen en ervaren van
poëtische teksten rond het jaarthema ‘in alles de liefde’. We zullen daarbij aandacht
besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum
en ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen.
2. Muziek. Met Hans Jacobi in de tuinzaal. Luisteren naar muzikale liefdesuitingen.
We gaan luisteren naar een aantal onaangekondigde muziekvoorbeelden, betrekking
hebbend op (uiteenlopende vormen van) de liefde. Na ieder fragment houden we een
open discussie over wat ons hier raakt, al dan niet. Het is geen quiz. We hoeven geen
componisten of popartiesten te raden, we worden niet getest op kennis. Onze eigen
muzikale beleving is het onderwerp.

3. Dans. Met Marleen van Leeuwen in de kerkzaal. Marleen van Leeuwen-van der
Meer leerde deze vorm van dans kennen in 2009. Het zette voor haar een proces in gang
om, al dansend, de grote dingen van het leven dieper te ervaren. Uiteindelijk volgde zij
de driejarige opleiding tot docente. Het werd voor haar een weg met veel dans, muziek,
literatuur en poëzie en deze weg gaf haar de mogelijkheid om steeds meer te worden wie
zij is en steeds weer te beleven dat er meer is dan het “ik” en “de ander”. Aan de
workshop kan iedereen die enigszins goed ter been is en plezier heeft in dansen
deelnemen.

