Orde van dienst
voor zondag 15 december 2019
in de remonstrantse kerk te Den Haag
Derde zondag in de advent

Ik zat gevangen
en jij kwam naar mij toe
Voorganger: ds. Reinhold Philipp en ds Gerrit Berveling
Organist: Hans Jacobi

Welkom en aansteken paaskaars en adventskaarsen door Han Haamel
Zingen (staand): Kom tot ons, de wereld wacht (lied 433)
Bemoediging en groet
Antwoordlied (staand): Wij wachten op de koning (lied 461, 1.2.3)
Inkeer en gebed
Zingen: Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn? (lied 462)
Schriftlezing: Psalm 25 (enkele verzen) Bevrijd mij uit mijn benauwenis
Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit.
Maak mij met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Ik houd mijn oog gericht op de Heer,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Keer U tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.
Behoed mij en bevrijd mij,
maak mij niet te schande,
want bij U schuil ik.

Zingen: Hoe zal ik U ontvangen? (lied 441, 1.4)
Schriftlezing: Lukas 4:14-21 Gevangenen hun vrijlating verkondigen
Zingen: Schrijf, mensen, in uw harten (lied 441, 6.7)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Voorbeden
Onze Vader
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen(staand): Ga, stillen in den landen (lied 440, 1.2.3)
Uitzending en Zegen

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
• Stichting Wenzi (schoolproject in Kenia)
• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken
In de tuinzaal is een stand van Amnesty International aanwezig.
Kerkdiensten in de komende weken:
Zondag 22 december om 10.30 uur: Kerkdienst Vierde advent o.l.v. ds Martijn Junte
Dinsdag 24 december om 21.00 uur: Kerstavonddienst o.l.v. ds Reinhold Philipp
(om 20.45 uur samenzang kerstliederen)
Woensdag 25 december om 10.30 uur: Kerkdienst van Eerste Kerstdag o.l.v. Antje van der Hoek (met
kinderkerstspel)
Zondag 29 december om 10.30 uur: Eindejaarskerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp

