Protestantse Gemeente Damsterboord
Orde voor de dienst op zondag 25 februari 2018
Zondag Reminiscere (‘Gedenk” Psalm 25:6)
voorganger: ds Ynte de Groot
organist: Gerard van Reenen
ouderling van dienst en lector: Bertha Buist

Intrede
aansteken tafelkaarsen en moment van stilte
groet, bemoediging en drempelgebed [wie kan, gaat staan]
v:
g:
v:
g:
v:

g:

De vrede van de Heer zij met u allen
zijn vrede zij ook met u!
Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Eeuwige, onze God,
Gij die het licht geschapen hebt
en de duisternis overwonnen;
wij bidden:
verdrijf het duister uit ons hart
wendt U tot ons
en laat ons niet vallen uit Uw hand.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

psalm 25: 1 en 3 “Heer, ik hef mijn hart en handen” [hierna: allen gaan zitten]
kyrië Lied 301e “Kyrie eleison”
in plaats van het gloria zingen wij Lied 557 “ Naam van Jezus die ten dode”
wij zingen het projectlied voor de Veertigdagentijd

Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou, mijn liefde is zo groot.
Ik zal er zijn voor jou, een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou, Ik ben er altijd bij.
Ik zal er zijn voor jou, ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen.
[hierna: de kinderen gaan naar de kindernevendienst]

Rondom de Schrift
gebed van de zondag
profetenlezing I Koningen 19: 9-18
zingen Lied 283: 1, 2 en 3 “In de veelheid van geluiden”
brieflezing II Petrus 1: 16-21
zingen Lied 543 “Gij zijt in glans verschenen”
evangelielezing Marcus 9: 2-10 [wie kan, gaat staan]
zingen Lied 339a “U komt de lof toe” [hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel [kinderen komen terug]
zingen Lied 321: 1, 2, 6 en 7 “Niet als een storm, als een vloed”

Gebeden en Gaven
voorbeden, stil gebed en Onze Vader
inzameling

Zending en Zegen
slotlied Lied 544: 1, 2 en 3 “Christus naar wie wij heten” [wie kan, gaat staan]
zegen

beantwoord met:
g: Amen

