Orde van dienst
voor zondag 20 juni 2021
in de remonstrantse kerk te Den Haag
Omarm jezelf

Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Welkom: Gerry Westland
Organist: Hans Jacobi
Zang: Marianne van Steenis, Betty Renssen,
Marleen van Beek, Rachel Adriaanse

Orgelspel
Welkom en aansteken van de paaskaars
Lied (staand): Kom, God, en schrijf uw eigen naam (lied 792)
Bemoediging en groet (staand)
Antwoordlied (staand):
Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd.
Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen
Gebed
Lied: De Heer is mijn Herder (lied 23b, 1.2.4)
Schriftlezingen:
Leviticus 19:17.18
Haat andere mensen niet. Als je boos bent op een ander, moet
je dat tegen hem zeggen. Want als je boos op hem blijft of hem
gaat straffen, word je zelf gestraft. Houd evenveel van de
mensen om je heen als van jezelf.
Mattheüs 22:37-39
Een wetsleraar stelde Jezus een vraag. Hij zei: ‘Meester, wat
is het grootste gebod in de Wet?’ Hij hoopte dat Jezus iets
verkeerds zou zeggen. Jezus antwoordde: ‘Heb de Heer, uw
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is

daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee
geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de
Profeten staat.’
1 Johannes 4:9-12
God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige zoon
naar de wereld te sturen, opdat we door hem zouden léven. De
liefde komt van God. God heeft ons al liefgehad vóórdat wij
hem liefhadden. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we
elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten
volle werkelijkheid geworden.
Lied: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan (lied 215, 1.3.7)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Voorbeden en 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
Lied(staand): Liefde, eenmaal uitgesproken (lied 791)
Uitzending en zegenbede (staand)
(door de cantorij gezongen Amen):

Orgelspel
De collecten zijn bestemd voor:
Stichting Madalief *
Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en
omstreken

* 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.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerkdiensten in de komende weken:
Zondag 27 juni om 10.30 uur: Kerkdienst
o.l.v. ds. Jan van Aller
Zondag 4 juli om 10.30 uur: Kerkdienst
o.l.v. ds. Reinhold Philipp
Zomeravonden in onze kerk (om 20 uur):
Donderdag 8 juli en woensdag 14 juli,
twee zomeravonden met gedichten en muziek

