Remonstranten Den Haag

Orde van dienst voor 12 januari 2020
voorganger: Ds Antje van der Hoek. Orgel/vleugel bespeeld door Hans Jacobi.
Welkom: Roland de Bonth

Naar stilte luisteren

Arvo Pärt (1935-)

Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars
We zingen (staande): 'Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte
openstaat' (Lied 276)

Aanroeping en inkeer

Inleidende lezing/ Gebed van inkeer
Lied - we zingen: 'Veni sancte spiritus tui amoris ignem accende …'(Kom, heilige
Geest, ontsteek het vuur van uw liefde) (Lied 681, 1 x voorzanger, 1 x gemeente)
Gesprek met de kinderen, aansteken kaarsen en zingen kinderlied

Muziek - Für Alina (vleugel) door Hans Jacobi
Woord
Bijbellezingen: Ps 131, Mk 1: 35-38 en 1 Kon 19: 6-13
Wij zingen: 'Gij zijt de zin van wat wij zijn'' (Lied 760)
Overweging
Korte stilte/Pari intervallo (orgel) door Hans Jacobi
Bidden en geven
Tijdens de voorbeden zingen we 'Ontferm u God, ontferm u over ons' (Lied 367c); het
Stil gebed wordt beantwoord met: 'Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U
bereiken'. (Lied 367 f). We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gezongen Onze
Vader, gregoriaanse versie (Lied 369a)
Mededelingen en collecte ten bate van het kwartaaldoel kinderhospice in Barneveld en
de remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting
Muziek (vleugel) - Variationen zur Gesundung von Arinuschka door Hans Jacobi
We zingen (staande): 'Zegen ons, Algoede' (Lied 415)

Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen

Hartelijk welkom bij de koffie/ thee!*

Door de stilte heen – Gabriël Smit
Al dagenlang probeer ik door de stilte
heen te luisteren, – de bloemen hier
op tafel voor mij zijn zo open, willen
spreken, maar ik kan ze nog niet
verstaan, – nog te veel dag is binnen
mij nagebleven, nog te veel zien
van vervalste kleuren, botte dingen,
ik heb nog geen eigen lichtverschiet.
Zo stil worden dat uit zwijgen woorden
bloeien van over de grens van leven
heen, een enkele stem, een enkele vraag,
en daarop dan niet angstig voor de
aandacht van de bloemen antwoord geven,
één eigen woord, – ik hoop dat ik het waag.

Agenda:
*Na afloop van deze dienst kunnen diegenen die daartoe de behoefte voelen,
deelnemen aan een helingsritueel olv Ds Margreet Jonkers.
-di 14/1, 10.30u Latijnse leeskring olv Gerrit Berveling
-di 14/1 14.00u Bijbelcursus olv Ds Reinhold Philipp
- za 18/1, 16.00u Filmcafé: Gifted
- zo 19/1, 10.30u Gastpredikant Ds Martine Wassenaar

