Orde van dienst
voor zondag 10 oktober 2021
in de remonstrantse kerk te Den Haag
Een tollenaar als voorbeeld

Voorgangers: ds. Reinhold Philipp
en Bram Rutgers van der Loeff
Organist:

Hans Jacobi

Orgelspel

Welkom en aansteken van de paaskaars
door Wim Uittenbogaard

Lied: De vreugde voert ons naar dit huis (lied 280:1-4)

Bemoediging en groet

Lied: Onthul ons dan uw aangezicht (lied 280:5-7)

(de aanwezigen gaan zitten)

Gesprek met de kinderen

(de kinderen verlaten de kerkzaal)

Gebed

Lied: De wereld is van Hem vervuld (lied 825,1.2)

Schriftlezing: Psalm 8

Lied: Hij blies ons van zijn adem in (lied 825,3.4)

Schriftlezing: Lukas 19:1-10

Lied: Neem mijn leven (lied 912,1.2.4.6)

Overdenking

Stilte en orgelspel

Voorbeden

Onze Vader
God, die ons nabij bent
als een vader en een moeder.
Wij mogen uw naam uitspreken.
Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.
Wij zien uit naar uw rijk,
een tijd van vrede en gerechtigheid,
hier en voor altijd.
Geef ons ook vandaag het brood
dat wij nodig hebben om te leven.
Vergeef ons dat we tekortschieten
en leer ons anderen te vergeven,
zodat we in vrijheid met U
en met elkaar kunnen leven.
Laat ons niet de weg
van de minste weerstand kiezen.
Laat ons niet afglijden
naar egoïsme en streven naar macht,
maar laat ons kinderen van U zijn
die openstaan voor uw liefde
en er vervuld van raken
voor nu en voor een eeuwigheid.
Amen

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Lied: Grote God, wij loven U (lied 413)

Uitzending en zegen

Collecte bij de uitgang:
- Creating hope for society*
- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag
* In het vierde kwartaal van 2021 collecteren we voor
Creating hope for society, een project voor
alleenstaande moeders en hun kinderen in Oeganda.
U kunt uw donatie ook overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Creating hope.
U kunt ook met onderstaande QR-code uw
bijdrage voor de collecte overmaken.

Hartelijk dank!

Activiteiten komende weken:
zaterdag 16 oktober 10.30 uur:
muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi
zondag 17 oktober 10.30 uur:
kerkdienst o.l.v. ds. Marijn Vermet (i.v.m. kanselruil)
zaterdag 23 oktober 10.30 uur:
lezing over Hannah Arendt door Joop Berding

