Remonstranten Den Haag
Kerkdienst zondag 24 oktober, aanvang 10.30 uur,
Voorganger: Ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi. Welkom: Ginny Krijgsman

Tekstwoord: ‘God ziet het aan: ja, het is goed!’

Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht
Aanroeping en inkeer
Lied: ‘Gezegend die de wereld schept, de dag uit nacht tot
leven wekt’ (Lied 984)
Votum en groet (staande)
Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan,
die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst,
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.
Groet
Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen

Inleidende lezing/Gebed van inkeer
Acclamatie: ‘Wek mijn zachtheid weer’
(Lied 925, voorzanger 2x)

Woord en gebed
(Bijbel)lezingen: Gen. 1- 2:4 (Naardense Vertaling)

Zang: ‘God heeft het eerste woord’ (Lied 513: 1 en 2)
(Bijbel)lezingen: Openb. 8: 6-13
Zang: ‘God heeft het eerste woord’ (Lied 513: 3 en 4)
Overweging en moment stilte
Orgelspel
Bidden en geven
Tijdens de voorbeden zingt voorzanger ‘Vervul ons met uw
Geest’ (Lied 368h);
het Stil Gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn
gebed, laat mijn roepen U bereiken” (Lied 367f).

Onze Vader (in wisselspraak mannen en vrouwen)
vr Onze Vader, die in de hemel zijt.
m Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome.
vr Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
m Geef ons heden ons dagelijks brood
vr en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze
schuldenaars vergeven.
m En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Samen: Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Bloemengroet en aankondiging collecte: de collecten zijn bestemd voor: het collectedoel van het vierde kwartaal* en de
Remonstrantse gemeente Den Haag

Sluiting
Zang: ‘Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde
vruchten geeft’ (Lied 981) 1e couplet allen, 2 vr, 3 m 4 vr, 5
allen
Uitzending en zegenbede (staande)/ Gezongen Amen

Uitleidend orgelspel

Een goede week!

Komende diensten/activiteiten:
zo 31/10, 10.30 uur dienst met
Ds. Claartje (Marina) Slootmans
za 6/11, 10.30 uur Muziekcursus door: Hans Jacobi
zo 7 / 11, 10.30 uur Kerkdienst herdenking overledenen
o.l.v. ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp
Om 12.00 uur de Algemene Vergadering
* In het vierde kwartaal van 2021 collecteren we voor
Stichting Creating Hope in Society Uganda. Dit is een
kleinschalig project in Kampala, Oeganda,
en wordt ook ondersteund vanuit de
Doopsgezinde Gemeente in Den Haag.
U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding
van: Creating Hope.
Hieronder vindt u een betaalverzoek, zodat u de collectes
eenvoudig kunt betalen. Wilt u wel aangeven of het voor
het diaconale doel is of voor de gemeente.
Link naar betaalverzoek.
De QR code is tijdelijk niet beschikbaar

Zonnelied Franciscus van Assissi
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig uw naam te noemen.
Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en
mooi.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

