Orde van dienst
voor zondag 5 september 2021
in de remonstrantse kerk te Den Haag
Thema: Oordeel niet
Voorganger: Japke van Malde
Organist: Hans Jacobi
Zang: kleine cantorij, allen (antwoordlied en slotlied)

Voorbereiding
Orgelspel
Verwelkoming en aansteken van de paaskaars
door Gerry Westland
(gemeente gaat staan)
Aanroeping
Zingen lied 283 In de veelheid van geluiden (alle verzen)

Votum en groet

Zingen antwoordlied

(gemeente gaat zitten)
Inkeer

Gebed

Zingen lied 117d Laudate omnes gentes

Woord en gebed

Inleiding thema en lezing: Oordeel niet (Matth. 7 en 23)

Zingen: lied 990 De laatsten worden de eersten, vers 1, 4, 5
en 6

Lezing Johannes 8: 1-11 en Lucas 19: 1-10

Zingen: lied 186 Er is geen plaats (alle verzen)

Preek

Stilte en orgelspel

Voorbeden

Onze Vader (gesproken)
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 ook 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.

Uitzending en zegen

Mededelingen, o.a. bloemengroet.
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
•
•

De Participatie Keuken*
Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en
omstreken
(gemeente gaat staan)

Zingen slotlied 418 God schenk ons de kracht vers 1, 2 en 3

Uitzendingswoorden en zegenbede (gevolgd door gezongen
Amen)

*De Participatie Keuken helpt de kwetsbaren in Den Haag via
gezonde maaltijden om zich weer (sociaal) gezond, gezien en
gewaardeerd te voelen. Centraal in de aanpak staan
(gezonde) voeding en participeren, omdat gezonde voeding en
van toegevoegde waarde willen zijn in de maatschappij
behoren tot de basisbehoeften van de mens.
U kunt ook met onderstaande QR-code uw
bijdrage voor de collecte overmaken.

Hartelijk dank!

Kerkdienst en activiteiten in de komende week:
Maandag 6 september, 14.30 uur Bijeenkomst
Wijkcommissie, Voorburg en Leidschendam
Woensdag 8 september, 14.00 uur
Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp
Donderdag 9 september, 14.00 uur
Meditatie o.l.v. ds. Reinhold Philipp
Zondag 12 september om 10.30 uur:
Openingsdienst met een speciaal programma (zie website of
Nieuwsbrief) o.l.v. ds. Antje van der Hoek en
ds. Reinhold Philipp

