Remonstranten Den Haag
Orde van dienst voor zondag 28 augustus 2022,
aanvang 10.30 uur
Voorganger: Ds. Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi
Welkom: Rachel Adriaanse

Zondagmorgen - Ida Gerhardt
Over de dag waarop de arbeid rust ...
Voorbereiding
Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars
Aanroeping en inkeer
We zingen (staande): 'Zoals een bloem zijn kelk heeft naar de zon' (Lied 220)
Votum en groet
Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan,
die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst,
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Groet
Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen
Gebed van inkeer/Inleidende lezing
We zingen ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’ (368g, 2x)
Woord en gebed
Bijbellezing
We zingen 'Van ver, van oudsher aangereikt ….'(Lied 326:1-3)
Bijbellezing: Gen 1: 26-2:3 en Ex 20: 8-11
We zingen 'Van ver, van oudsher aangereikt ….'(Lied 326:4-6)
Bijbellezing: Mk 2: 23-28
Overweging
Stilte/Orgelspel
Tijdens de voorbeden zingen we ‘Wij bidden U, verhoor ons , Heer’ (Lied 367h).
Het stil gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn
roepen U bereiken” (Lied 367f). We besluiten de gebeden met een
gezongen Onze Vader (Lied 369a, gregoriaanse versie).
Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en aankondiging collecte ten bate
van kwartaaldoel *Stichting Vaarwens (die gratis dagtochten organiseert voor
mensen die in hun laatste levensfase verkeren).
Sluiting
We zingen (staande): ‘Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht’ (Lied
607)

Uitzending en zegenbede/ gezongen Amen

Van harte welkom bij de koffie/thee!

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 Vaarwens

De eerstvolgende kerkdiensten (aanvang 10.30 uur):
Zondag 4 september: Openingsdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek en
ds. Reinhold Philipp
Donderdag 8 september: meditatiekring o.l.v. ds. Reinhold Philipp
Zondag 11 september: kerkdienst o.l.v. ds. Leonie van Staveren

Ochtendgloren
hoor, er wordt
een dag geboren
blij groet ik
het ochtendgloren
is de nacht
nu echt voorbij
zingt die vogel
hier voor mij?
na het donker
komt de zon
zoals alles
ooit begon
wat het duister
je ook bracht
het is de morgen
die je wacht
laat het licht
maar bij je komen
overdag mag je
ook dromen
uit: Honderdmaal een nieuwe dag,
Evelijne Swinkels-Braaksma

