Liturgie 16 mei 2021 10.30 uur Remonstranten Den Haag
Voorganger Andre Meiresonne
Muziek Hans Jacobi, zang Frederiek Muller

Welkom en kaars aansteken door Gerry Westland
Lied 413 (alle verzen) Grote God wij loven U

Bemoediging en Groet

Antwoordlied Tot u Heer, is ons hart gericht

Inleiding
Lied 663 vers 1 Al heeft Hij ons verlaten

Gebed van Inkeer

Lied 666 vers 1 De Heer is opgetogen

Lezingen en overdenkingen
Johannes 14:15–21
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik
de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd
bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem
niet ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Jullie
kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar
jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.
Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij
zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan
houdt, die heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn
Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hen bekendmaken.’
[1] Overdenking ‘Ik leef en ook jullie zullen leven’

Muziek (Improvisatie)

Handelingen 3:1-10
Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk
omstreeks het negende uur naar de tempel voor het
namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte
verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag
neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de
bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de
tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus
richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan. ’
De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te
krijgen. Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb,
geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en
loop. ’ Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te
helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels.
Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij
samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God
lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem
God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de
tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing
over wat er met hem was gebeurd.
[2] Overdenking ‘Sta op en loop.’
Muziek (Improvisatie)

Psalm 8
HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont –
3met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?
6U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
7hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
[3] Overdenking ‘U hebt hem bijna een god gemaakt’

Stilte en Muziek

Gebeden en Onzevader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
[Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid

in der eeuwigheid.]
Amen.

Mededelingen door kerkenraadslid

De collecten zijn bestemd voor:
•
•

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

Uitzending en zegen

Slotlied Lied 416 (alle verzen) Ga met God en hij zal met je zijn

Muziek

* 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

Kerkdiensten in de komende weken:
Zondag 23 mei, 10.30 uur:
kerkdienst Pinksteren o.l.v. ds. Antje van der Hoek en
Reinhold Philipp
Zondag 30 mei, 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Martijn Junte
Zondag 6 juni, 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp

