Orde van dienst
voor zondag 4 oktober 2020
in de remonstrantse kerk te Den Haag
Eer uw vader en uw moeder
Eerbied voor de ouderen
Voorganger: ds Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
Zang: cantorij
Welkom en aansteken van de paaskaars door Rachel Adriaanse
(de gemeente gaat staan)

Lied (door de cantorij gezongen): lied 792, 1.2.3
Kom, God, en schrijf uw eigen naam
als licht over ons uit!
De naam, die, dag en nacht vooraan,
de hoogste weg wijst om te gaan,
de naam die liefde luidt!
O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier toegezegd.
Dat Gij uw zegen op hen legt
en hun uw vrede geeft!
Verlaat niet wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Verlicht hun dagen als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!
Bemoediging en groet
Antwoordlied (staand gezamenlijk gebeden)
Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen

(de gemeente gaat zitten)

Gebed
Lied (door de cantorij gezongen): lied 281, 1.2.9.10
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison!
Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan: Amen. Halleluja!
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan. Amen. Halleluja!
Schriftlezingen: Exodus 20:1-17 en Mattheüs 15:1-7
Lied (door de cantorij gezongen): lied 276, 1.2
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.
Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.
Overdenking
Stilte en orgelspel

Voorbeden
Onze Vader (gezamenlijk gebeden, in de verwoording van Dorothee Sölle)
God, die ons nabij bent als een vader en een moeder.
Wij mogen uw naam uitspreken.
Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.
Wij zien uit naar uw rijk,
een tijd van vrede en gerechtigheid,
hier en voor altijd.
Geef ons ook vandaag het brood
dat wij nodig hebben om te leven.
Vergeef ons dat we tekortschieten
en leer ons anderen te vergeven,
zodat we in vrijheid
met U en met elkaar kunnen leven.
Laat ons niet de weg van de minste weerstand kiezen.
Laat ons niet afglijden naar egoïsme
en streven naar macht,
maar laat ons kinderen van U zijn
die openstaan voor uw liefde
en er vervuld van raken
voor nu en voor een eeuwigheid.
Amen
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
(de gemeente gaat staan)

Lied (door de cantorij gezongen): lied 415, 1.2
Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.
Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van uw Geest bij dag en nacht.

Uitzending en Zegenbede
(door de cantorij gezongen): lied 415, 3
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer.
Orgelspel
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
•
•

Corona-hulp India
Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken

Kerkdiensten en activiteiten in de komende week:
Dinsdag 6 oktober: museumbezoek o.l.v. Jacques Zwaan; Beelden aan Zee
Zaterdag 10 oktober 10.30 uur: samen poëzie lezen o.l.v. Ingrid de Bonth
Zondag 11 oktober om 10.30 uur: kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp
Zaterdag 17 oktober 10.30 uur: samen poëzie lezen o.l.v. Ingrid de Bonth
Zondag 18 oktober om 10.30 uur: kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek

