Remonstranten Den Haag
Preek van ónze Leek: Gerry Westland
zondag 14 maart, aanvang 10.30 uur,
vierde zondag veertigdagentijd
Voorganger: ds. Antje van der Hoek.
Organist en zang (acclamaties): Hans Jacobi.
Welkom: Rachel Adriaanse.
Frederiek Muller en Gijsbert Westland (zang).
Thema: Houd afstand, raak me aan

Aanroeping en inkeer
Voorzanger zingt: 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’
(Lied 215): 1, 3, 4, 5, en 7)
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)
Zang: Kyrie uit Missa Puroreum – Josef Gabriel Rheinberger
(1839-1901)
Woord en gebed
(Bijbel)lezingen: Mk. 5: 25-34 en Joh. 20:11-18
Zang: ‘Hem even aan te mogen raken’ (Lied 855)
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). Samen uitgesproken 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.
Zang: Priez pour Paix – Francis Poulenc (1899-1963)

Bloemengroet en aankondiging collecte: de collecten zijn bestemd voor: het collectedoel van het eerste kwartaal* en
de Remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting
Zang: ‘Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht’
(607)
Uitzending en zegenbede (staande)

Uitleidend orgelspel
Een goede week!
Komende diensten/activiteiten:
zo 21/3 10.30 uur dienst met ds. Johan Goud
*Stichting Lotje ondersteunt in Den Haag en omstreken
kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen die zich
in een noodsituatie bevinden.
U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL 93 INGB 0000 006397 onder vermelding van:
het collectedoel Stichting Lotje 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

