Orde van dienst
voor zondag 27 maart 2022
in de remonstrantse kerk te Den Haag

Het offer van Jefta

Weeping woman (1937),
Pablo Picasso @Tate, London
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
Muziek: Floris Brieffies (cello)
Welkom: Wim Uittenbogaard

Orgelspel

Welkom en aansteken van de paaskaars

Lied 657, 1.2.3 (staand) Zolang wij ademhalen

Bemoediging en groet

Antwoordlied 657, 4 (staand) Ons lied
Gebed

Lied 368d (2x) Houd mij in leven!

Muziek
Menuet 1/2 uit Suite nr.1 in G voor cello van J.S. Bach

Schriftlezing: Rechters 11:1-10 Eerherstel voor Jefta

Muziek
Prelude uit Suite nr.2 in d voor cello van J.S. Bach

Schriftlezing: Rechters 11:29-40 Het offer van Jefta

Lied 537, 1.2 Zo spreekt de Heer

Overdenking

Stilte en orgelspel

Voorbeden

Onze Vader (Dorothee Sölle)
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 418 (staand) God, schenk ons de kracht

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:
Zondag 3 april om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Carolien Gruteling-Severink
Zondag 10 april om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek; Palmpasen

