– Remonstrantse Gemeente Den Haag -

Gelijkenissen van het verlorene

Marmeren beeld van Jezus als de Goede Herder
met een verloren schaap om zijn schouders
Rome, 4e eeuw
Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist/zang: Hans Jacobi,
Welkom: Rachel Adriaanse, Lezingen: Hanna Hodgetts

Orgelspel
Welkom en aansteken van de kaars

Bemoediging en groet
v Ons samen-zijn dragen wij op aan levende God
g die liefde is en de grond van ons bestaan
v die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst

g die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt
v Groet: Vrede zij u
g de wereld zij vrede
Gebed van inkeer
Acclamatie: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’ (Lied 368g voorzanger 2x)

Muzikaal intermezzo
Bijbellezing: Lukasevangelie 15:1-10 en joods verhaal
Acclamatie na bijbellezingen (Lied 339d, voorzanger 1x)

Overweging
Moment Stilte/ Orgelspel
Voorbeden
Acclamatie: ‘Wij bidden U, verhoor ons, Heer’ (Lied 367d, voorzanger 3x)

Onze Vader (in wisselspraak mannen en vrouwen, naar Lied 1006)
vr Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen,
m Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
vr Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
m in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
vr Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt,
m Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
vr: En vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan,
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
m Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.

Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Samen: Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen

Vredegroet
Uitzending en zegenbede/ Gezongen Amen (voorzanger)
Orgelspel

Fijne zondag!
De collecten zijn bestemd voor:
•

De 1ste collecte is voor De Voedselbank

•

De 2de collecte is voor de Remonstrantse gemeente

De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn:
Zondag 19 juli, 10.30 uur, Kerkdienst o.l.v. ds Madelief Blok

