PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 25 juni 2017, 1e van de zomer
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, dhr. Tymen Jan Bronda
ouderling van dienst/lector, mw. Annie van Dam
diaken van dienst, dhr. Bert van Dop
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.
eerste lied, psalm, Liedboek nr. 84, 1.2
gebed van toenadering
V: God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven,
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in tenten van goddelozen.
Want God, de HEER, is een zon en eens schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
A: HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op u vertrouwt.
[Psalm 84, 10-13, onber.]
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria Liedboek nr. 299E
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lied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften [gezongen] Liedboek nr. 333
lezing uit het oude testament
Hooglied 2, 13b-14
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 10, 16-33
lied Liedboek nr. 943
[hierna: allen gaan zitten]
uitleg en verkondiging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader, Liedboek nr. 369B
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inzameling van de gaven
diaconie: Amnesty International
kerk: onderhoud orgel

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 903, 1.2.3
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie
kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar
Groningen en dan PKN Stefanuskerk of PKN Emmaüskerk. De diensten blijven
ongeveer een half jaar staan.
gemeentezondag 9 juli
Op zondag 9 juli is er een gemeentezondag. Het thema is ‘mensen en bomen’.
Na de dienst drinken we koffie (met wat lekkers erbij) in Kerkenheem. Daarna
volgt er en gevarieerd programma. Rond kwart voor één is er een lunch en
daarna vervolgt het programma. Om uiterlijk drie uur sluiten we de
gemeentezondag af.
Een paar tips:
De lunch. Het lijkt ons een mooi idee dat ieder iets voor de lunch meeneemt
…. voor een ander. Het hoeft niet meer te zijn dan voor een persoon. Alles
mag. Lekkere gesmeerde boterhammen met kaas, een stevige krentenbol,
een kleine salade, een stukje quiche, wat koude pasta, pannenkoekjes of wat
dan ook. Één portie, voor één persoon. Er staat een tafel klaar waarop we
alles uit kunnen stallen en ieder kan er iets af nemen. Voor drinken wordt
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gezorgd. Dat wordt vast een bijzonder buffet! U kunt uw lunchpakket voor de
dienst desgewenst afgeven in Kerkenheem.
Uw smartphone. Als u heeft: neem uw smartphone (of fototoestel) mee. Dat
kunt u in het programma gebruiken. Denk ook aan het verbindingskabeltje
waarmee uw apparaat aan een laptop verbonden kan worden. Heeft u geen
smartphone of laat u hem liever thuis: geen probleem, als er maar een aantal
aanwezig zijn.
Liedboek. In de dienst heeft u een Liedboek nodig.
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