Orde van dienst
voor zondag 16 januari 2022
in de remonstrantse kerk te Den Haag

Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
Organist: Hans Jacobi
Zang: cantorij, allen (antwoordlied en slotlied)

Voorbereiding
Orgelspel
Verwelkoming en aansteken van de paaskaars
door de gastheer/gastvrouw
(gemeente gaat staan)
Aanroeping

Zingen lied 67, Gij zij ons gusnstig en genadigd:1+3

Votum en groet

Zingen antwoordlied

Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen
(gemeente gaat zitten)
Inkeer

Gebed

Zingen lied 607, Gij zijt voorbijgegaan

Woord en gebed

Lezing Exodus 33,12-23 NBV 21
Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het
volk verder te laten trekken, maar U hebt mij niet laten
weten wie U met mij mee zult sturen, terwijl U toch
gezegd hebt: “Jou heb Ik uitgekozen, jou ben Ik
goedgezind.” 13Als dat werkelijk zo is, laat mij dan
weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik U kennen en
weet ik zeker dat U mij goedgezind bent. Vergeet toch
niet dat deze mensen uw volk
zijn.’ 14De HEER antwoordde: ‘Moet Ik dan zelf
meegaan om je gerust te stellen?’ 15Mozes zei: ‘Als U
niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder
trekken. 16Hoe zou moeten blijken dat U mij
goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij U met ons
meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere
plaats in onder de volken die de aarde
bewonen.’ 17De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je
dat Ik zal doen wat je vraagt, want Ik ben je goedgezind
en Ik heb je uitgekozen.’
18‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes.

19Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je
langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen:
Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik
ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil
zijn. 20Maar,’ zei Hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen
zien, want geen mens kan Mij zien en in leven
blijven.’ 21Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de
rots waar je dicht bij Mij kunt komen staan. 22Als dan
mijn majesteit voor je langs gaat, zal Ik je in een kloof
laten schuilen en mijn hand beschermend voor je
houden tot Ik voorbij ben. 23Als Ik mijn hand weghaal,
zul je Mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand
zien.’
Zingen lied 275, Heer onze Heer, Hoe zijt gij
aanwezig: 1,2 en 3
Lezing Johannes 2,1-12 NBV 21
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn
leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de
wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Vrouw, wat wilt u van
Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet
gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden
aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu
stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes

stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie
metrete.
7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met
water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei Hij: ‘Schep
er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’
Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water
dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die
vandaan kwam, maar de bedienden die het water
geschept hadden wisten het wel – riep hij de
bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten
eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de
minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu
bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan
als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn
leerlingen geloofden in Hem.
12Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder,
zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar
dagen.

Zingen lied 525, Wij willen de bruiloftsgasten zijn.

Preek

Stilte en orgelspel

Zingen lied: 655, Zing voor de Heer een nieuw gezang:
1,2 en 3
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.
(gemeente gaat staan)

Slotlied 791, Liefde, eenmaal uitgesproken:
1,4,5, 6

Uitzending en zegen

Bloemengroet en aankondiging collecte: de collecten
zijn bestemd voor: het collectedoel van het eerste
kwartaal: Stichting Gered Gereedschap* en het werk
van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken

*Stichting Gered Gereedschap steunt
(leerling)vakmensen in ontwikkelingslanden met
kennis, kunde en middelen. De juiste gereedschappen en
machines, een gedegen vakopleiding en verdere
begeleiding naar en op het werk zijn daar onderdeel van.
Het geeft vakmensen de kans om een zelfstandig
bestaan als bijvoorbeeld timmerman, automonteur of
kleermaker op te bouwen.
* In het eerste kwartaal van 2022 collecteren we voor,
Stichting Gered Gereedschap. Het doel wordt ook
ondersteund vanuit de Doopsgezinde
Gemeente in Den Haag.
U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97. O.v.v. Gered
Gereedschap
U kunt ook onderstaande QR code gebruiken.

Hartelijk dank!

De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten van de
gemeente zijn:
Komende diensten/activiteiten:
Zon. 23 januari 2022, 10.30 uur
Kerkdienst met ds. Reinhold Philipp (online)
Zon. 30 januari, 10.30 uur
Kerkdienst met ds. Sigrid Coenradi (online)

