Remonstranten Den Haag
Orde van dienst voor zondag 5 december 2021
Tweede advent
Voorganger: Ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi. Welkom: Rachel Adriaanse
Lezingen: Ettjen Modderman. M.m.v.: kleine cantorij

Het licht baant zijn weg via de liefde …

Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht
Aanroeping en inkeer
Lied: 'Zo vriendelijk en veilig als het licht' (Lied 221) – allen
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: ‘Doe lichten over ons uw aangezicht’ Lied
368c (voorzanger 2x)

Woord en gebed

Bijbellezingen: Jes 9: 1-6
We zingen stapellied -Verwacht de komst den Heren (lied
439: 1) – kleine cantorij

Bijbellezingen: 1 Joh 2: 3-11
We zingen stapellied ‘Verwacht de komst des Heren’ (Lied
439: 2) – kleine cantorij

Overweging en moment stilte
Orgelspel

Bidden en geven

Tijdens de voorbeden zingt voorzanger ‘ Dauw hemel, wolken, regen heil; de aarde dorst naar vrede' (Lied 368b);

het Stil Gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn
gebed, laat mijn roepen U bereiken” (Lied 367f).

Gezongen Onze Vader (Lied 369c) – kleine cantorij
Bloemengroet en aankondiging collecte:
Collecte bij de uitgang:
• Creating hope for society*
• Het werk van de remonstrantse gemeente
Den Haag en omstreken
Sluiting
Zang: ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’ (Lied 423) – allen
Uitzending en zegenbede (staande)/ Gezongen Amen

Uitleidend orgelspel

Adventsgedicht
Hier heb je een doosje
’t kan open en dicht
ja, kijk maar een poosje
het zit vol met licht
luister, lief mensenkind,
hoor je ’t geluid
van die stem die daar zachtjes klinkt?
het gaat nooit meer uit
als vroeg in de morgen
de dag weer begint
zal ik voor je zorgen
dat beloof ik je, kind
dan zing ik een lied
en dan voel je de zon
omdat uit het niet
ooit jouw leven begon
(uit: Als mijn piano wil ik zingen, Evelijne Swinckels)

Een goede week!

Komende diensten/activiteiten:
di. 7 december, 14.00 uur Winterlezing
o.l.v. dr. Johan Goud.
zo 12 december, 10.30 uur dienst met ds. Reinhold Philipp
m.m.v. Gijsbert Westland (tenor)
* 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.
U kunt ook onderstaande QR code gebruiken.

