Remonstrantse Gemeente Den Haag
Orde van dienst voor 2 oktober 2022, aanvang 10.30u,
Voorganger: Ds Antje van der Hoek.
Organist/voorzanger: Hans Jacobi.
Welkom: Ginny Krijgsman

Vroeg-christelijk beeld van de Goede Herder en het gevonden schaap
Zoeken, vinden en gevonden worden

Welkom ontsteken van het licht
We zingen (staande) ‘In de veelheid van geluiden ...’ (Lied 283)

Aanroeping en inkeer
Votum en groet (staande)
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
Acclamatie: ‘Wek mijn zachtheid weer’ (Lied 925, voorzanger 1x,
gemeente 2x)
Woord en gebed

Bijbellezingen: Ps 63:1-6 (bewerking) en Jeremia 29: 10-14 (NBV)
We zingen ‘Een rijke schat van wijsheid’ (lied 313: 1 en 2)
Bijbellezingen: Lukas 15:1-6 (NBV)
We zingen ‘Een rijke schat van wijsheid ’ (Lied 313: 3,4, en 5)
Overweging en moment stilte
Orgelspel
Bidden en geven
Gedenken overledenen
We zingen ‘Niemand leeft voor zichzelf’ (Lied 961)
Voorbeden : we zingen als acclamatie Kyrie, kyrie, kyrie eleison (Lied
367d) en bij Stil gebed ‘Heer verhoor mijn gebed’ (367f). Gezamenlijk
gezongen Onze Vader (Lied 369c)

Bloemengroet, mededelingen en collecte.
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
- Stichting Vaarwens*
- het werk van de remonstrantse gemeente
Den Haag en omstreken
Sluiting
Lied (staande) we zingen (staande) ‘Kom, God en schrijf uw eigen
naam als licht over ons uit (Lied 792)
Uitzending en zegenbede (staande)
Gezongen Amen
Orgelspel
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd bij koffie, thee
en taart tgv het 25 jarig ambtsjubileum van Ds Antje van der Hoek

Een goede week!

Stichting Vaarwens organiseert gratis dagtochten voor mensen die in hun
laatste levensfase verkeren.
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 en activiteiten van de gemeente zijn:
Zaterdag 8 okt, 10.30 uur, Lezing door Joop Berding
Zaterdag 8 okt, 17.00 uur, Opening expositie kunstenaar Ad Bercht
Zondag 9 okt, 10.30 uur kerkdienst, o.l.v. ds. Reinhold Philipp

