Orde van dienst
voor zondag 24 januari 2021
in de remonstrantse kerk te Den Haag

Als een boom, wortelend waar water stroomt
Psalm 1

Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
Zang: Frederiek Muller

Orgelspel

Welkom en aansteken van de paaskaars
door Tineke van Royen-Krol

Bemoediging en groet

Antwoordgebed
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

Inleidende schriftlezing:
Ezechiël 47:12 Water uit het heiligdom
Aan allebei de kanten van de rivier zullen bomen groeien.
De bladeren van die bomen verdorren niet. Elke maand
krijgen de bomen nieuwe vruchten. Dat komt doordat het
water van de rivier uit het heiligdom stroomt. De
vruchten worden als voedsel gebruikt en de bladeren als
medicijn.

Lied: Soms groet een licht van vreugde (lied 910, 1.2)

Gebed

Schriftlezingen:
Psalm 1 Als een boom, wortelend waar water stroomt
(enkele verzen, uit 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis)
Johannes 15:1-12 (enkele verzen) Verbonden blijven
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in
mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Wie niet in mij blijft verdort en wordt weggegooid.
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie
heb liefgehad. Blijf in mijn liefde.

Lied: Gij zijt het water ons ten leven (lied 653, 3.5.6)

Schriftlezing: Ezechiël 37:1-14 (enkele verzen)
Dorre beenderen herleven
Lied: Beveel gerust uw wegen (lied 904, 1.4.5)
Overdenking

Stilte en orgelspel

Voorbeden

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

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Lied: Wat God doet dat is welgedaan (lied 909)

Uitzending en Zegenbede

Orgelspel
De collecten zijn bestemd voor:
•
•

Stichting Lotje*
Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag
en omstreken

*Stichting Lotje ondersteunt in Den Haag en omstreken
kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen die zich in een
noodsituatie bevinden.

Kerkdiensten in de komende weken:
Zondag 31 januari om 10.30 uur
Kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek;
m.m.v. kunsthistorica Nini Jonker; thema: Marc Chagall
Zondag 7 februari om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp;
werelddiaconaatszondag; thema: alleen zijn

