PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 12 mei 2019 // vierde van Pasen, jubilate
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen,
ouderling van dienst, Henk van Dijk
diaken van dienst, Thole Jan Wieringa
lector, Ria van Dijk
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
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, 1.5.7
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië Liedboek nr. 301C
eerste regel: mannen // tweede regel: vrouwen // derde regel: allen
gloria Liedboek nr. 652
lied [voor de kinderen vertrekken]
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften Liedboek nr. 326, 1.2.3
lezing uit het oude testament
Psalm 82
lied Liedboek nr. 326, 4.5
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Johannes 10, 31-42
lied Liedboek nr. 326, 6
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

DE MAALTIJD VAN DE HEER
toelichting van de diakonie
inzameling van de gaven
diakonie
kerk
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
nodiging
tafelgebed
V: De Heer zij met u!
A: en met uw geest
V: Verheft uw harten
A: Wij zijn met ons hart bij de HEER
V: Danken wij de goede God!
A: Hem zeggen wij dank.
vervolg tafelgebed Liedboek nr. 403 (zonder de koorgedeelten)
onzevader
vredegroet
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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

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 425
zegen beantwoord met
A: Amen
[hierna: allen gaan zitten]
presentatie van de tijdelijke koster: dhr. Reinder de Jager

MEDEDELINGEN
zondag jubilate
De vierde zondag na Pasen heet “jubilate” - dat betekent: “juich” of “jubel” ontleend aan de antifoon (vers 1) bij de Psalm voor deze zondag: 66. In onze
berijming wordt dat: “breek uit in jubelzangen”. Wij zingen Psalm 66 - de
tekst is een gebed, het is tevens ons gebed van toenadering.
Met het oog op zondag jubilate is lied 652 gedicht en gecomponeerd. We
zingen dat vandaag als loflied.
Frits Mehrtens componeerde de melodie; in het on-line “Compendium bij het
Liedboek” kunt u daarover meer lezen. Hier een ingekort gedeelte:
“Frits Mehrtens maakte deze grandioze wijs in een stralend D grote
terts, waarin twee- en driedelige ritmen elkaar moeiteloos afwisselen.
De vrijmoedige intervalsprongen van met name de eerste regel, welke
sterk aan de natuurtonen appelleren, zijn een ware extatische uiting
van de jubilate-roep. Na het omhoog stoten in de eerste helft van regel
1, volgt in de tweede helft een trapsgewijze daling. Regel 2 verloopt
geheel in secundes. In de derde regel wordt het oproep-karakter weer
ingezet met gesprongen intervallen, terwijl regel 4 eerst quasi rond de
dominant verwijlt om vervolgens, als het ware met trompetstoten, naar
de hoge octaafnoot toe te schieten.”
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https://www.liedboekcompendium.nl/lied/652-zing-jubilate-voor-deheer-6_1_4
De evangelielezing voor zondag jubilate is uit Johannes 10, het hoofdstuk
over de Goede Herder. Dit hoofdstuk is in drieën gedeeld, zodat in het A-, Bof C-jaar telkens een ander gedeelte klinkt. Het slot van hoofdstuk 10 (31-42)
wordt echter in alle roosters overgeslagen. Ik heb ervoor gekozen dat
vandaag te laten horen. Jezus citeert in dit gedeelte Psalm 82 - over hoe na
Hij God de Vader staat en hoe na God mensen staat.
volgende week zondag - 19 mei
In elke kerkdienst zijn kinderen natuurlijk welkom en meestal is er een
kindernevendienst, maar hoe zou het zijn als de kindernevendienst geen
nevendienst maar een hele kerkdienst was? Voor één keer hebben we geen
kindernevendienst, maar een kinderdienst.
Voor iedereen die kind is of ooit is geweest, álle leeftijden van jong tot oud
zijn welkom in de kerk, net als elke zondag. Een echte kerkdienst, waarin
traditionele vertrouwde rituelen samen met kindernevendienst elementen
tot één geheel samenkomen. We lezen het verhaal van de verloren zoon.
Voor velen een bekende lezing en tegelijk blijven er nieuwe elementen te
ontdekken.
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. De diensten blijven ongeveer een half
jaar staan.
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