Orde van dienst voor zondag 24 april 2022
in de remonstrantse kerk te Den Haag

BELOKEN PASEN
Voorganger: ds. Japke van Malde
Organist: Hans Jacobi
Zang: allen

Voorbereiding

Orgelspel

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars
door Sjoerd Jansen
(gemeente gaat staan)

Aanroeping

Zingen lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis, vers 1 t/m 5

Votum en groet

Zingen antwoordlied 280 vers 6 en 7

(gemeente gaat zitten)
Inkeer

Gebed

Zingen lied 117d Laudate omnes gentes

Woord en gebed

Lezing Johannes 20: 19-20 en 24-28

Zingen lied 634 U zij de glorie, vers 1

Lezing I Korinthe 13: 1-13

Zingen lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken

Preek

Stilte en orgelspel

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.

Uitzending en zegen
Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en aankondiging
collecte ten bate van kwartaaldoel: Stichting Sengerema te Voorburg.
Deze stichting is actief in Tanzania. *
Tweede collecte is ten bate van onze eigen gemeente
(gemeente gaat staan)

Zingen slotlied 418 God schenk ons de kracht, vers 1, 2 en 3

Uitzendingswoorden en zegenbede (gevolgd door gezongen Amen)

* In het tweede kwartaal van 2022 collecteren we voor Stichting
Sengerema te Den Haag (www.sengerema.nl). Stichting Sengerema is
sinds 2008 actief en helpt jongeren in Tanzania om zich aan de
armoede te ontworstelen door middel van het starten van een
onderneming. Stichting Sengerema helpt jaarlijks gemiddeld 100
jongeren om een bedrijf te starten. Zij krijgen eerst een opleiding,
deels gericht op het starten van hun bedrijf, deels in de vorm van een
aanvullende vakopleiding en deels in algemene vaardigheden zoals het
omgaan met geld en tegenslagen. Vervolgens helpt Stichting
Sengerema hen met een startkapitaal om een bedrijfje te starten.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding van:
Stichting Sengerema.
U kunt ook met onderstaande QR-code uw
bijdrage voor de collecte overmaken.

Hartelijk dank!

De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten van de gemeente zijn:

Ma. 24 april, 14.30 uur
Wijkbijeenkomst in de Hoeksteen in Voorburg
Zo. 1 mei, 10.30 uur, kerkdienst
o.l.v. ds. Reinhold Philipp
Zo. 8 mei, 10.30 uur
Kerkdienst met muziek met ds. Antje van der Hoek

