Liturgie I

Orde van dienst
Van zondag 21 juni 2020
Voorganger Martijn Junte
Organist: Hans Jacobi

Voorbereiding
Orgelspel
Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw
Aansteken van de paaskaars
(gemeente gaat staan)
Aanroeping en inkeer
Zingen lied 216 (gezongen door voorganger)
Aanroeping
Antwoordlied (afgespeeld via geluidsinstallatie)
Gebed van barmhartigheid met muzikale begeleiding
Woord en gebed
Thema: Altijd dwarsliggen
Lezing: Gedicht met muzikale begeleiding
Altijd dwarsliggen
Deze dag gaat over zeer. Over hoe je met het schroom in je
benen en je tegen beter weten in weer de gordijnen
openschuift, van je tjonge jonge, en steeds het gesodemieter
van een nieuw begin en altijd dwars liggen, tussen kaft en kaft.
Over hoe je je wandelschoenen en bij terugkomst het park mee
de kamer in, maar je jezelf buiten hebt gelaten. Hoe je wrikt aan
alle schijnzekerheden en toch de rede, altijd kies je voor de rede.
Over meermaals moedeloos het hoofd schudden en zeeziekte.
Deze dag gaat over zeer. Over hoe je het meisje moet vergeten om

de jongen te onthouden, met het gejakker van alles willen weten
en niets weg kunnen strepen. Dat spechten nooit aan snavelpijn
lijden, je je afvraagt of dat ook voor de boom, voor dit begin geldt.
Of over het dooiproces van het brood op het aanrecht, hoe dat
je ineens ontroert en van aankleden weer niets komt. Van hoe
de dag wacht op een dolksteek en alles zwart wordt. En hoe het
goddelijke uur aanbreekt als alles opnieuw is volbracht.
Deze dag gaat over zeer. Over hoe je zonder aarzeling iedere avond
het bed in stapt, en wederom verstrikt geraakt in de maat van
alledag. Over dat je zo gaat liggen dat je morgen dwars wakker
wordt. Allen dan kun je met het schroom in je benen toch
golfbewegingen maken.
Marieke Lucas Rijneveld
Lezing: Genesis 11, 1-9
Lied 824 (gezongen door de voorganger)
Overdenking
Stilte
Orgelspel
Voorbede met acclamatie: “Amen”
Stilte
Onze Vader (gezamenlijk gesproken)
Uitzending en zegen
Mededelingen, o.a. aankondiging van de bij de uitgang te houden collecten.
Slotlied en zegenbede 425 (gezongen door voorganger)

Informatie (in te vullen door het secretariaat)
De collecten zijn bestemd voor:
•

Het diaconale doel van dit kwartaal

•

De Remonstrantse gemeente

De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn:

