Orde van dienst
voor zondag 13 maart 2022
in de Remonstrantse kerk te Den Haag

Door de heimwee
die ons thuisbrengt

Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Overdenking: Ingrid de Bonth
Organist en cantor: Hans Jacobi
Welkom: Ginny Krijgsman

Orgelspel

Welkom en aansteken van de paaskaars

Lied (staand) 462, 1.2.3
Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Bemoediging en groet

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

Gesprek met de kinderen,
de kinderen steken hun kaars(en) aan

Lied: Ik zal er zijn voor jou
Thema-inleiding (psalm 137:1.2)
Aan Babels stromen zaten wij gevangen.
Daar weenden wij van weemoed en verlangen.
Hoe trok ons hart naar huis!

Lied (cantor - allen) 126a
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap

Gebed

Lied (cantor - allen) 368d
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding!

Schriftlezing: Psalm 137

Lied 997
en vele duizenden, ontheemd

Overdenking door Ingrid de Bonth
Door de heimwee die ons thuisbrengt

Stilte en orgelspel

Voorbeden

Onze Vader
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.

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Lied (staand) 816
Dat wij onszelf gewonnen geven

Uitzending en zegenbede

Orgelspel

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
•
•

Stichting Gered Gereedschap Den Haag*
Het werk van de remonstrantse gemeente Den
Haag en omstreken

* 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.
U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Stichting Gered Gereedschap.

U kunt ook met onderstaande QR-code uw
bijdrage voor de collecte overmaken.

Hartelijk dank!
Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken:
Woensdag 16 maart om 14.00 uur:
Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp
Zaterdag 19 maart om 15.00 uur:
Filmcafé o.l.v. ds. Reinhold Philipp
Film Beautiful Boy
Zondag 20 om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Johan Goud
Zondag 27 maart om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp
met muzikale medewerking van Floris Brieffies (cello)

