PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op Paasmorgen, zondag 1 april 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: dhr. Gerard van Reenen
violist, mw. Femke van Reenen
cantor: dhr. Henk van Dijk
ouderling: dhr. Henk Heidekamp
diakenen: dhr. Geert Hielema en dhr. Jan Zijlstra
DE LOF VAN HET LICHT
binnendragen paaskaars, cantor en allen: Liedboek nr. 593
wie kan, gaat staan, terwijl de paaskaars wordt binnengedragen
[allen gaan zitten]
de lof van het licht, Liedboek nr. 601

INTREDE
[wie kan, gaat staan]
eerste lied, paaslied, Liedboek nr. 624
groet en bemoediging
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer.
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.
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië, Liedboek nr. 299F regel 1-3 - 1. voorzang: cantor; 2. allen
gloria Liedboek nr. 645, 1: cantor 2: zuidzijde; 3: noordzijde;.5.6: allen
bij het thema van de kindernevendienst:
projectlied - tevens lied bij de opening van de Schriften

2. Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.
3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.
4. Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

DE SCHRIFTEN
lezing uit het oude testament, Genesis 1, 3-5
lied, psalm, Liedboek nr. 100, 1.3.4
evangelielezing, [wie kan, gaat staan]
Marcus 16, 1-8
lied , Liedboek nr. 630
[hierna: allen gaan zitten]
overdenking
orgel- en vioolspel
Adagio en Allegro van Händel
[ondertussen: de kinderen komen terug]

DE MAALTIJD VAN DE HEER
toelichting van de diakonie
inzameling van de gaven
diakonie: Haïti-project
kerk: pastoraal werk in eigen gemeente
[tijdens de inzameling : kinderen mogen eieren zoeken in de kerk]
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
nodiging,
tafellied Liedboek nr. 632
tafelgebed
onzevader
vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met U
A: En met uw geest
V: wenst elkaar de vrede
[allen wensen wie om hen heen zitten (met een handdruk) vrede toe]
communio
musica sub communione: Adagio en Allegro van Marcello
dankgebed

ZENDING EN ZEGEN
[wie kan, gaat staan]
slotlied, Liedboek nr. 634
zegen, besloten 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.

