PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 22april 2018, vierde van Pasen
zondag “Jubilate”
in de Stefanuskerk te Noorddijk
aansteken kaars kaarsenestafette INLIA
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
cantor, Helmer Roelofs
ouderling van dienst, Dennis van der Laan
diaken van dienst/lector, Ineke Koster

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade van God en vrede met u allen
A: Amen
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. 66 en 460C
cantor, antifoon: 460C
allen, Psalm, 66, 1.2.3
cantor, antifoon: 460C
gebed van toenadering
V: Heer, hier staan wij voor U
met ons geloof en onze twijfel
met onze kracht en onze zwakheid
met onze vragen en onze hoop
met onze vreugde en ons verdriet
A: Heer, behoed ons, keer ons naar u toe
en schenk ons de adem van uw geest. amen.
[hierna: allen gaan zitten]
1

kyrië en gloria, gezongen “Om de mensen godverlaten”
uit: Zangen van zoeken en zien, nr. 338; tekst: Margreet Spoelstra
melodie: Liedboek nr. 801
1. Om de mensen, godverlaten,
vluchtelingen, doodswoestijn,
om de woede, om de tranen
roepen wij: Je zou er zijn.

4. Tegen onrecht, tegen honger,
tegen grootspraak, valse schijn,
vieren wij de hoop op morgen,
vragen wij: Zul jij er zijn?

2. Om de haat en om de oorlog,
de verbittering, de pijn,
Om die eindeloze cirkel
vragen wij: Zul Jij er zijn?

5. In de mensen die volharden,
trouw en onbevangen zijn,
in wie opstaan, in wie troosten,
weten wij: Je zult er zijn

3. In een mens die helend leefde,
in een woord, in brood en wijn,
in ’t verlangen dat wij delen,
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.
lied [voor de kinderen vertrekken]

2. Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
ervaart met ons het licht van God,
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften, Liedboek nr: 829
lezing uit het oude testament
Genesis 6, 5-22
lied Liedboek nr. 603
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Johannes 10,11-16
lied Liedboek nr. 23D
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

ill: Annemarie van Ulden
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GEBEDEN EN GAVEN
afkondigingen van de diaconie
aansluiting vormen bij kaarsenestafette INLIA
1. toelichting op opzet kaarsenestafette door diaken
2. zingen: “Kindle a flame” (Iona)

3. onder dit lied: kaars aansteken met licht van de Paaskaars
gebeden, acclamatie na elke intentie: Liedboek nr. 368F
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie INLIA
kerk
PKN, eredienst en kerkmuziek
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ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 654, 1.2.4.5
zegen
V: Moge God ons zegenen met onrust
bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden, en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid, en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden
door pijn, verwerping, honger, en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken
tot troost.
En moge God ons zegenen met zoveel
dwaasheid dat we geloven
een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.
zegene ons de Eeuwige God
de Eeuwige zegene ons en behoede ons
de Eeuwige schenke ons het licht van zijn gelaat
en geve ons vrede
A: Amen
Deze 'franciscaanse zegenbede' is in 1985 geschreven door Ruth Fox, een
Benedictines.
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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.
afwezig
Van 1 mei tot en met 4 mei ben ik afwezig ivm studieverlof. Als u een
predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met Mw. Ria van DijkHilberts, tel 050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com., Mw. Tiny Rienstra,
tel 050.5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl of met Mw. Gré Busz, tel
050.5414910, e-mail: greebusz@gmail.com . Zij kunnen u doorverwijzen naar
een waarnemend predikant.
kerkdienst zondag 29 april
10.00 uur Stefanuskerk
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