Orde van dienst
voor Paaszondag 2021
in de remonstrantse kerk te Den Haag
Aanvang: 10.30 uur
Opstaan

(Pasen - Ada Sinke)

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

Welkom en schriftlezing: Tineke van Royen-Krol

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de nieuwe paaskaars

Lied: Als alles duister is (lied 598)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

Bemoediging en groet

Gebed

Lied: De aarde is vervuld (lied 650)

Schriftlezing: Psalm 118 (enkele verzen; Naardense
vertaling):
Dankt de Ene, want Hij is goed;
ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!
Vanuit de benauwing riep ik de Ene,
Hij gaf mij antwoord, ook ruimte.
Ik sterf niet, nee ik mag leven,
ik mag vertellen de daden van de Ene!
Aan de dood gaf Hij mij niet prijs!
Dit is de dag die de Ene gemaakt heeft,
laat ons juichen, verheugd zijn om Hem!

Lied: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt (lied 632, 1)

Schriftlezing: Lukas 24:1-8 Waarom zoekt u de levende
onder de doden?

Lied: Ik zeg het allen dat Hij leeft (lied 642, 1.2.3.8)

Overdenking

Orgelspel

Gedenken overledenen

Lied: Jezus leeft en ik met hem (lied 641, 1.2)

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 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 (bloemengroet,
nieuwe collecte)

Lied:

Sta op! Gods dag is aangebroken (lied 630)

Uitzending en zegenbede

Lied: U zij de glorie (lied 634)

Orgelspel

De collecten zijn bestemd voor:
•
•

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

* De stichting Madalief (voorheen Fazazoma) is een nonprofit organisatie met als doel om de kansarmste kinderen in
Madagaskar (b.v. met schoolgeld en voedselhulp) een betere
toekomst te bieden. (zie ook www.madalief.nl)

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL93INGB0000006397
onder vermelding van: het collectedoel Stichting
Madalief en/of 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

Kerkdiensten in de komende weken:
Zondag 11 april om 10.30 uur: kerkdienst o.l.v. ds. Tina Geels
Zondag 18 april om 10.30 uur: kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold
Philipp;
met aandacht voor Hildergard von Bingen*
* Hildegard von Bingen was een Duitse Benedictijnse abdis
die leefde van het jaar 1098 tot 1179. Hildegard wordt gezien
als de eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse
mystiek. Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van
de klassieke muziek die bij naam bekend is. De muziek van
Hildegard zit in de traditie van het Gregoriaans. Op basis van
haar visioenen componeerde ze ongeveer 75 gezangen voor de
liturgie.

Geloven dat is toekomst maken
ook al twijfel je steeds weer
door het duister blijven zingen
zelfs al doet het leven zeer
geloven is blijven vertrouwen
dat de zon weer op zal gaan
en dat je, hoewel gevallen,
altijd weer durft op te staan
geloof doet leven in de doodsheid
van soms uitzichtloos verdriet
altijd komt er weer een morgen
ook al zie je dat soms niet
geloven is in elke storm
blijven uitzien naar het land,
weten dat je wordt gedragen
door die Ene, in Haar hand
(uit: Honderdmaal een nieuwe dag,
Evelijne Swinkels-Braaksma)

