Remonstranten Den Haag
Zondag 21 februari, aanvang 10.30 uur,
Eerste zondag veertigdagentijd
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Organist en zang (acclamaties): Hans Jacobi
Welkom: Ettjen Modderman
Bijbellezingen: Lucie Bosch
Frederiek Muller (zang)

Verzoeking van Jezus in de woestijn
12e eeuws mozaïek in basiliek van San Marco (Venetië)

Aanroeping en inkeer
Voorzanger zingt: 'Gij bron van tijd en eeuwigheid’ (Lied 204):
1-3,5, 8 en 9)
Votum en groet (staande)
Onze hulp is in de naam van de levende God
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen
Groet
Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen
Inleidende lezing/Gebed van inkeer
Acclamatie: 'Houd mij in leven, wees Gij mijn redding'
(Lied 368d, 2x)

Woord en gebed
(Bijbel)lezingen: Mt 4: 1-11
Zang: ‘Jezus, diep in de woestijn’ (Lied 539)

(Bijbel)lezingen: Exodus 17:1-7

Zang:’Zomaar te gaan met een stok in je hand’ (Lied 806)

Overweging en moment stilte
Orgelspel
Bidden en geven
Tijdens voorbeden acclamaties:’Kyrie, kyrie, kyrie eleison'
(Lied 367d),

Stil gebed 'Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen u bereiken'
(367f).

Zang: Onze Vader (versie 369c)

Bloemengroet en collecte: de collecten zijn bestemd voor:
het collectedoel van het eerste kwartaal Stichting Lotje *
en de Remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting
Zang: ‘Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt’
(793)

Uitzending en zegenbede (staande)

Uitleidend orgelspel
Een goede week!
Komende diensten/activiteiten:

Zo 28/2 10.30 uur dienst met Ds Reinhold Philipp
*Stichting Lotje ondersteunt in Den Haag en omstreken
kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen die zich in een
noodsituatie bevinden.

U kunt u bijdrage voor het collectedoel en onze eigen
gemeente overmaken op NL 93 INGB 0000 006397
onder vermelding van het collectedoel en/of de
Remonstrantse gemeente.
U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage voor de
collecte overmaken.

U kunt na de dienst napraten via de onderstaande link via Zoom.
Klik hier om naar Zoom te gaan

