Orde van dienst
voor zondag 4 juli 2021
in de remonstrantse kerk te Den Haag
(Klein-)gelovig?

Jona in de walvis

Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Welkom en lector: Ingrid de Bonth
Organist: Hans Jacobi
Zang: Cantorij

Orgelspel
Welkom en aansteken van de paaskaars
Lied (cantorij, staand):
Soms groet een licht van vreugde (lied 910, 1.2)

Bemoediging en groet (staand)

Antwoordlied (staand, allen):
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 (cantorij):
Wat God doet, dat is welgedaan (lied 909)

Schriftlezing: Mattheüs 14:22-33 Kleingelovig?

Zingen (cantorij):
Beveel gerust uw wegen (lied 904, 1.2)

Schriftlezing: Jona 2:1-11 Groot geloof?

Zingen (cantorij):
Wel kan zijn hulp vertragen (lied 904, 4.5)

Overdenking

Stilte en orgelspel

Voorbeden en Onze Vader

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Zingen (staand, allen):
Wie zich door God alleen laat leiden (lied 905)

Uitzending en zegenbede (staand, allen)

Orgelspel
De collecten zijn bestemd voor:
•
•

De Participatie Keuken
Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag
en omstreken

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL93INGB0000006397 onder vermelding van:
het collectedoel Participatiekeuken
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 11 juli om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Martine Wassenaar
Zondag 18 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.
Graag opgeven bij de administratie of in de agenda bij
de activiteit op de website.
Zomercursus ‘Menselijkheid’
door dr. Johan Goud
14.00-16.00 uur
Wo 21, vr 23, ma 26, wo 28 juli 2021
Graag opgeven bij de administratie of in de agenda bij
de activiteit op de website.

