
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 17 december 2017
Voorganger: ds. Iris Hasselbach, Leiderdorp
Cantor-organist: Marieke Stoel

O r d e   v a n   D i e n s t

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 30: 1 en 2 “Vol van verwachting”

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 30: 3 

Gebed 

Zingen: Lied 695 “Heer, raak mij aan” uit Zingen en Bidden (tekst: Pia 
Perkiö – ‘Kosketa minua, Henki’; vertaling: Sytze de Vries; melodie: 
Ilkka Kuusisto)

Eerste lezing: Jesaja 55: 1-7

Zingen: Gezang 124 “Nu daagt het in het oosten”

Tweede lezing: Lucas 6: 19-24; 21: 29-31

Zingen: Gezang 125: 1, 2, 3 en 4 “O kom, o kom, Immanuël”

Overdenking 

Orgelspel 

Gebeden – Stilte – Onze Vader

Slotlied: (de gemeente gaat staan): Gezang 286 “Geef aan de wereld 
vrede, Heer”



Uitzending en zegen

Gemeente:  

Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils. 
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

MEDEDELINGEN
 Vandaag staan er kerstgroeten klaar om weg gebracht te 

worden naar onze leden die niet (meer) naar de kerk kunnen 
komen op de feestdagen. Graag uw hulp bij het rondbrengen.

 Ook vandaag zullen er na de kerkdienst kaarten van Amnesty 
worden verkocht om te versturen aan mensen die omwille van 
hun geweten gevangen zitten en aan hun dierbaren. De kaarten
zijn al geadresseerd en gefrankeerd en worden per vier stuks 
verkocht voor € 5,00 . U krijgt er een korte beschrijving bij van 
de geadresseerde.

 Zondag 24 december is er geen viering in de ochtend, in de 
kerstnachtdienst om 22:00 uur zal mw. ds. Esther Bijlsma in de 
Houtrustkerk voorgaan. Na deze viering worden alle bezoekers 
uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje. 

 In de viering van kerstochtend, 25 december om 10:30 zal ds. 
Karl van Klaveren voorgaan. 
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gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

te ’s-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard
binnen het verband van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage.
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