PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 17 september, 13e van de zomer
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, dhr. Gerard van Reenen
ouderling van dienst, 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. 146A
gebed van toenadering
V: Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
A: Zie ons aan zoals wij zijn:
vol van onszelf,
met de last van het verleden
op onze schouders:
... gebedsstilte ...
V: Vergeef ons, Heer,
maak ons tot uw mensen,
vol van genade.
Open ons naar U en naar elkaar,
naar uw toekomst.
A: Amen.
[hierna: allen gaan zitten]
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kyrië Liedboek nr. 299D, regel 1-3
gloria Liedboek nr. 305
lied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften, Liedboek nr. 848, 1.2.3
lezing uit het oude testament
Prediker 4, 17 - 5, 6
lied Liedboek nr. 848, 4
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 18, 21-35
acclamatie Liedboek nr. 848, 5
[hierna: allen gaan zitten]
uitleg en verkondiging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
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dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader gezongen Liedboek nr. 369B
inzameling van de gaven
diaconie
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 416
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
slotlied
In de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer hebben we in een
bezinningsronde elkaar verteld welk lied uit het Liedboek ons persoonlijk
raakt. De komende weken zullen we telkens - in de regel als slotlied - één van
die liederen zingen. Vandaag is dat lied 416.
Prediker
In de vorige zomer heb ik een begin gemaakt met doorgaande lezing uit
Prediker. In deze dienst pakken we de draad weer op bij waar we gebleven
waren in Prediker 3. Het zomerrooster ziet er zo uit:
(zondag 27 augustus: Prediker 3, 16-22.
zondag 10 september: Prediker 4, 7-12.)
zondag 17 september Prediker 4, 17- 5, 6 over de beweging van mens naar
God. Wat is het de tempel van God te betreden, hoe doe je dat, wie kun je
voor God zijn? Wat doet het met je. Daar werpt ook de gelijkenis uit
Matthéüs 18, 21-35 een licht op.
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zondag 24 september, vredeszondag
Op 24 september vieren we de vredeszondag samen met de
Pepergasthuisgemeente. Vanuit twee diensten maken we een
vredeswandeling. De wandelaars komen samen in het Bevrijdingsbos. Daarna
zullen beide gemeenschappen elkaar in een agapèmaaltijd ontmoeten in
Kerkenheem, afgesloten met een gezamenlijke muzikale viering in de
Stefanuskerk.
Programma
10.00 dienst in Stefanuskerk
10.30 korte viering in Pepergasthuiskerk
ong 11.00 uur, vertrek wandelaars Pepergasthuis
ong 11.35 uur, vertrek wandelaars Stefanuskerk vanaf P Bevrijdingsbos
ong 12.15 uur, ontmoeting beide groepen in Bevrijdingsbos
ong 12.45 uur, aankomst gezamenlijke groep wandelaars in Kerkenheem
ong 12.50 uur, agapèviering en -maaltijd in Kerkenheem
ong 13.45 uur, muzikale viering in Stefanuskerk
ong 14.30 uur, afsluiting
gespreksgroepen
woensdag 27 september, 15.00-16.30, start gesprekskring Engelbert
woensdag 27 september, 19.00-19.45, start Samenkring
woensdag 11 oktober, 11.00-12.30, start Bijbelkring Emmaüskerk
(eerste keer in Kerkenheem; daarna in de Emmaüskerk)
woensdag 11 oktober, 20.15-21.45 start gespreksgroep Kerkenheem
informatie over programma en opgave op de website en in de kerkbladen.
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