Remonstranten Den Haag
zondag 25 april, aanvang 10.30 uur,
Derde zondag na Pasen
Voorganger: Ds. Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi.
Zang: Frederiek Muller. Welkom: Ginny Krijgsman.
Bijbellezingen: Geerte Hage

De zondebok

Aanroeping en inkeer
Voorzanger zingt: 'Het licht dat weer opnieuw begon’ (Lied 214:1,
3, 4, 7 en 8)
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: 'God van leven en licht, maak alles nieuw, Halleluja'
(Lied 368f, 2x)

Woord en gebed

(Bijbel)lezingen: Leviticus 16: 6-10 en 20-22
Zang: ‘Die chaos schiep tot mensenland’ (322: 1)

(Bijbel)lezingen: Mt. 6: 5-14

Zang: ‘Die chaos schiep tot mensenland’ (322: 2 en 3)
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). Gezongen Onze Vader (369 c)

Bloemengroet en aankondiging collecte: de collecten zijn bestemd
voor: het collectedoel van het tweede kwartaal* en de Remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting

Zang: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!’ (834)

Uitzending en zegenbede (staande)
Zang: ‘Vervuld van uw zegen’ (425)

Uitleidend orgelspel

Een goede week!
* De stichting Madalief is een non-profit 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

Komende diensten/activiteiten:

Zon. 2 mei, 10.30 uur dienst met ds. Reinhold Philipp
en Bram Rutgers vd Loeff
Zon. 9 mei, 10.30 uur dienst met ds. Marthe de Vries

