Orde van dienst
voor de Pinksterdienst
op zondag 5 juni 2022
in de remonstrantse kerk te Den Haag
Aanvang: 10.30 uur

Pinksteren
over ruimte én grenzen

Voorgangers: ds. Antje van der Hoek
en ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
Zang: Frederiek Muller
Welkom: Rachel Adriaanse

Orgelspel

Welkom en aansteken van de paaskaars
Zingen (staand): ‘Geest van hierboven’ (lied 675)

Bemoediging en groet

Zingen (staand): Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!
(lied 680, 4; op de melodie van Tot, U, Heer …)

De gemeente gaat zitten.

Gesprek met de kinderen

De kinderen steken hun kaars(en) aan.

Inkeer en gebed

Zingen (solo): Mein gläubiges Herze
Aria van J.S. Bach, BWV 68
Mein gläubiges Herze,
frohlocke, sing, scherze,
Dein Jesus ist da!
Weg Jammer, weg Klagen,
ich will euch nur sagen:
Mein Jesus ist nah.
Mein gläubiges Herze,
frohlocke, sing, scherze,
Dein Jesus ist da!

Schriftlezing:

Handelingen 2:1-13

Zingen: De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt’ (lied 686, 1.3)
Schriftlezingen: Johannes 20:19-23
Filippenzen 1:3-11

Zingen: Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest (lied 841, 1.2)

Overweging en stilte

Orgelspel: Dantzen und Springen
van Hans Leo Hassler (1562-1612)
Verwelkoming nieuwe leden en vrienden

Zingen: Kom laat ons deze dag (lied 672, 1)

Bevestiging van Ria Stoffels als lid van de kerkenraad
Verantwoording
Vraagstelling aan nieuw kerkenraadslid
Bent u bereid als kerkenraadslid
verantwoordelijkheid op u te nemen voor de opbouw
en voor het functioneren van onze gemeente
en wilt u beloven dat wat u in vertrouwen te weten komt
goed bewaard zal zijn bij u?
Wat is daarop uw antwoord? - JA
Zegen
Vraagstelling aan gemeente (Iedereen staat op):
Wij zijn met elkaar verbonden door Gods trouw.
Wij leven van zijn Geest
en vormen samen één lichaam in Christus.
Wilt u, gemeente, beloven dit nieuwe kerkenraadslid
met uw liefde en trouw te dragen in haar werk,
wilt u met haar meewerken
in de dienst aan kerk en samenleving?
Wat is daarop uw antwoord? - JA

Zingen(staand): In ’t lichaam van de Heer (lied 672, 3.6)

Voorbeden
… daarom bidden we en zingen:
Adem van God, vernieuw ons bestaan (lied 368g)

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
Zingen: Wij leven van de wind (lied 687)

Uitzending en zegenbede

Orgelspel
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
- Stichting Sengerema (Tanzania)
- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag
en omstreken.

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

U kunt uw donatie voor het diaconale doel ook
overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 onder vermelding van:
Stichting Sengerema.

De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten:
Donderdag 9 juni, 14.00 uur:
Meditatie o.l.v. ds. Reinhold Philipp
Vrijdag 10 juni, 10.00 uur,
Museumbezoek aan het Cobramuseum
o.l.v. Jacques Zwaan
Zondag 12 juni, 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Friso Boogerd
Woensdag 15 juni, 14.00 uur:
Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp
Woensdag 15 juni, 20.00 uur:
Debat over bezinningsbrief over polarisatie
en ‘het vergeten wij’
met ds. Antje van der Hoek en Afke Groen
Zondag 19 juni, 10.30 uur:
Kerkdienst (met delen van brood en wijn)
o.l.v. ds. Reinhold Philipp i.s.m. Stichting Exodus

