PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
WALFRIEDGEMEENSCHAP
orde voor de dienst op zondag JUDICA ME, zondag 7 april 2019
in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg)
voorbereidingsgroep:
Mieke de Vries, Christina Huisman, Anke Lowijs, Piet van Gijssel, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst, Henk van Dijk
diaken van dienst, Jan Zijlstra

INTREDE
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, gebeden, Psalm 43
V: Ben jij God, doe mij recht dan.
Ja, de leugen regeert wél:
zwendelaars hebben de macht.
Jij was mijn god, mijn baken en burcht.
Mag ik jou niet meer binnen?
Daarom loop ik er haveloos bij
gekweld en vernederd.
A: Stuur naar mij toe
lichtgevende voeten
dat die mij voorgaan
tot waar Gij zijt.
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Dat mijn ziel niet wegkruipt.
Dat Gij
mijn gezicht bevrijdt.
Mij wikt en zegt ja.
uit: [Huub Oosterhuis - 150 psalmen vrij]
lied: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
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3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië [gezongen] “met de boom des levens”

2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
3.want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
4. Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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5. want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
projectlied [voor de kinderen vertrekken]
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DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het oude testament
Jesaja 58, 6-10
lied “wie oren om te horen heeft” LB 320

2. Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien 'm met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst' en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
3. – Bied uw naast' de help'nde
hand.
Spijzig d' armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweed' gebod is 't eerste
gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

4. De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrand'n aan
liefdeswoord,
God heeft 't tot ons gesproken.
5. De liefde spreekt haar eigen
taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal
–
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.
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lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 20, 9-19
acclamatie “U komt de lof toe”

[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed // voorbeden acclamatie na elke intentie
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stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] “Alles wat over ons geschreven is”

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
7

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
zegen
V: Over onze harten, over onze huizen,
A: de zegen van God.
V: In ons komen, in ons gaan,
A: de vrede van God.
V: In ons leven, in ons geloven,
A: de liefde van God.
V: Aan ons eind en nieuw beginnen,
A: de barmhartigheid van God
V: om ons te ontvangen en thuis te brengen.
A: Amen. [gezongen]
MEDEDELINGEN

zondag judica me, Psalm 43
De vijfde zondag in de veertig dagentijd heet judica me, naar het
openingsvers van Psalm 43, dat als antifoon gezongen wordt. “Judica me”
betekent: “verschaf mij recht”. “Doe mij recht” wordt dat in de vrije Psalm 43
van Huub Oosterhuis waarmee we vandaag beginnen. Als op de andere
zondag kunnen we deze Psalm horen als gebed van Jezus op zijn weg naar
Jeruzalem en van Jeruzalem naar Emmaüs.
[deze toelichting vindt u samen met de andere in een document op de website
van Damsterboord; rubriek: “Nuttige documenten”]
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
volgende week: Palmpasen in de Emmaüskerk, aanvang 11.15 uur
paasontbijt Damsterboord.
Op Paasmorgen (zondag 21 april) is ieder welkom bij het Paasontbijt in
Kerkenheem. Opgave graag bij Gieneke Tillema: Gieneke.tillema@live.nl,
0643175117.
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