Remonstranten Den Haag
Orde van dienst voor 9 februari 2020
voorganger: Ds Antje van der Hoek. Orgel: Hans Jacobi.
Lezingen: Betty Renssen Welkom: Wim Uittenbogaard

Mijn, jouw en dé Naam

Muurgedicht in Leiden
Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars

Aanroeping en inkeer

We zingen (staande): 'De vreugde voert ons naar dit huis' (Lied 280)

Inleidende lezing/ Gebed van inkeer
Lied - we zingen: 'Doe lichten over ons uw aangezicht' (Lied 368c, 1 x
voorzanger, 1 x gemeente)

Gesprek met de kinderen, aansteken kaarsen en zingen kinderlied

Woord
Bijbellezingen
Wij zingen: 'Wat vrolijk over U geschreven staat' (Lied 324)
Overweging
Korte stilte/orgelspel
Bidden en geven
Tijdens de voorbeden zingen we 'Roep onze namen dat wij U horen' (Lied 331, 1 x
voorzanger, 1 x gemeente); het Stil gebed wordt beantwoord met: 'Heer, verhoor mijn
gebed, laat mijn roepen U bereiken'. (Lied 367f). We besluiten de gebeden met een
gezamenlijk uitgesproken Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en collecte ten bate van het kwartaaldoel kinderhospice in Barneveld en
de remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting
We zingen (staande): 'Kom, God, en schrijf uw eigen naam als licht over ons uit'
(Lied 792)
Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen

Van harte welkom bij de koffie/ thee!
Agenda:
wo 12/2, 20.00 uur Valentijnsconcert
za 15/2, 10.30 uur muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi
zo 16/2, 10.30 uur dienst o.l.v. ds Johan Goud

Psalm 139 (bewerking Oosterhuis)
Gezien
Gezien, van ooit af, en nog steeds.
Toen ik nog ik niet was, nog dood,
stond al mijn diepste aangezicht
in jou gegrift.
In jouw geheugen, uitvergroot,
bestond ik, tegenover jou –
met afgewende blik, totdat
ik durfde zien.
Duisternis zal haar vleugels uitspreiden zo wijd zij wil, maar nog
geen glimp van mij zal ooit door jou
verloren gaan.
Overal in mij ben je jij,
als een voorgoed ontvangen kind –
een ongeschapen zee van licht
ben jij in mij.
Windstilte ben je, stoten wind
Het woord dat in mij knielt.
De naam die mij doorgist.

