PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag INVOCABIT, zondag 10 maart 2019
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
cantor, Helmer Roelofs
ouderling van dienst, Dennis van der Laan
diaken van dienst, Immy Klöpping

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De HEER zal bij u zijn
A: De HEER zal u bewaren.
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.
psalm, gezongen en gebeden, Psalm 91
cantor: antifoon: Liedboek nr. 535B
allen: Liedboek nr. 91, 1.2
V: de verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
Al vallen duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.
Open je ogen en zie
hoe wie kwaad doen worden gestraft.
A: U bent onze toevlucht HEER
[vers 5-9a; onberijmd]
allen: Liedboek 91, 5
cantor: antifoon
[hierna: allen gaan zitten]
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kyrië Liedboek nr. 301F
lied [voor de kinderen vertrekken] projectlied 40 dagen, couplet 1

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
V: Gij,
toevlucht en behoud voor mensen,
wij zouden op aarde
zwervers en vreemdelingen zijn,
als Gij ons niet
tegemoet gekomen was
in de Leidsman ten leven,
Jezus Messias.
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Moge Hij ons leren wat leven is
en leiden naar uw land,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
A: Amen.
lezing uit het oude testament
Exodus 24, 15-18
lied Liedboek nr. 527
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 4, 1-13
lied Liedboek nr. 539
1: cantor // 2,3: allen // 4: cantor // 5: allen
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
moment van gedachtenis afgesloten met Liedboek nr. 835, 1.4
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader [gezongen] 369B; beden: cantor // lofprijzing: allen
inzameling van de gaven
diaconie
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 536
zegen beantwoord met
A: Amen
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MEDEDELINGEN
over deze zondag
Deze zondag is de eerste in de veertig dagen en draagt de naam “invocabit”;
dat betekent: “roept hij mij aan”. Dat zijn de woorden van de antifoon bij de
psalm van deze zondag, Psalm 91. De antifoon is ontleend aan vers 15 uit
deze Psalm. Het is deze psalm die naar Jezus toeklinkt in de evangelielezing
van deze zondag: de beproeving in de woestijn. En de psalm maakt zich los
van wie hem spreekt (de verwarrer) en draagt Jezus in de dagen van zijn
beproeving.
Die Psalm leidt ons deze zondag de kerkdienst binnen.
na deze dienst: koffie en thee; iedereen welkom
komende zondagen
zondag 24 maart: na de dienst onder de koffie een kort gemeenteberaad in
Kerkenheem over de pioniersplek van Damsterboord
zondag 31 maart: dienst rond Stefanus
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.
workshop Stefanus op zaterdag 16 maart om 10.00 uur: zie Rotonde en
KerkinStad; zie nieuwsbrief en website en bovenal: hartelijk welkom om mee
te doen: opgeven bij Ria van Dijk; tel: 5491349
Meer informatie? Surf naar onze website: www.damsterboord.nl
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