PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag REMINISCERE, zondag 17 maart 2019
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
cantor, Henk van Dijk
ouderling van dienst, Bertha Buist
diaken van dienst, Thole-Jan Wieringa
lector, Ben Spruijtenburg
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 25
cantor: antifoon: Liedboek nr. 535C
allen: Liedboek nr. 25, 1.2
V: Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.
A: Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
[vers 8-10; onberijmd]
allen: Liedboek 25, 6
cantor: antifoon Liedboek nr. 535C
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië Liedboek nr. 301K; cantor: I // allen: II
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projectlied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
V: Gij die van ons gevraagd hebt
te horen naar uw geliefde zoon,
wil ons door zijn woorden zo bewegen
dat we voorbij zien aan wat verblindt
en oog gaan krijgen
- tot onze eigen verrassing voor wat ons werkelijk verrijkt.
A: Amen
lezing uit het oude testament
Exodus 34, 27-35
lied Liedboek nr. 542, 1.2.3

[Dienstboek blz. 96]
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lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 9, 28-36
acclamatie Liedboek nr. 542, 4
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden;
acclamatie na elke intentie: Liedboek nr. 368D
eerste keer: cantor // volgende keren: allen
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 756, 1.2.3.4.5
zegen beantwoord met
A: Amen
MEDEDELINGEN
over deze zondag
De tweede zondag in de veertig dagen draagt de Latijnse naam
“reminiscere”; dat betekent: “gedenk”. Dat is het eerste woord in de antifoon
bij de psalm die aan begin van deze zondag klinkt, het eerste gedeelte van
Psalm 25. De antifoon is ontleend aan vers 6 (onberijmd).
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Een antifoon is een “tegenstem”; in de liturgie is het de benaming voor een
Schriftvers dat voor en na een Psalm gezongen wordt. Vaak is de antifoon
ontleend aan de Psalm die het omlijst, soms ook aan een ander
Bijbelgedeelte. De antifoon wil een opening in het gehoor maken om het
verstaan van de Psalm te dienen. In het nieuwe Liedboek staan verscheidene
antifonen; het sluit daarmee aan bij een eeuwenlange kerkelijk traditie.
Omdat in de kerkdienst eeuwenlang de antifoon als eerste klonk, heten de
zondagen dikwijls naar het eerste woord uit de antifoon. Vandaag is dat dus
“reminiscere”.
Wij kunnen de Psalmen bidden en zingen met stem en ziel; ze kunnen ons
raken. Augustinus, kerkvader uit de vierde eeuw ontdekt in de Psalmen een
bijzonder dimensie als hij ze - in het licht van enkele evangeliegedeelten gaat verstaan als klinken ze uit de mond en het hart van Jezus. Wanneer we
Psalmen bidden en zingen, bidden en zingen we met Israël mee - en met
Jezus. Hij belichaamt de Psalm.
De antifoon voor deze zondag: “gedenk uw ontferming God, uw liefde de
eeuwen door” (Ps. 25,6) leidt ons met de hele Psalm naar het
evangeliegedeelte waarin sprake is van Jezus’ uittocht (Luc. 9,31) als weg van
Gods liefde. God gedenkt zijn liefde waar Jezus zijn weg gaat.
Het tweede gedeelte van Psalm 25 klinkt volgende week, zondag “oculi”.
na de 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.
Meer informatie? Surf naar onze website: www.damsterboord.nl

4

