PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 17 november 2019 - negende van de herfst
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Gerard van Reenen
ouderling van dienst: Henk van Dijk
diaken van dienst/lector: Immy Klöpping

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet [wie kan, gaat staan]
V: Genade van God en vrede met u allen
A: Amen
eerste lied, psalm 146 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’, Liedboek 146, 1
bemoediging en gebed van toenadering Psalm 146, 5-7 (onber)
V: Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER zijn God,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
de zee en alles wat daar leeft,
V: hij die trouw is tot in eeuwigheid,
A: recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
V: De HEER bevrijdt de gevangene,
de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op.
vervolg psalm , Liedboek 146, 5
[hierna: allen gaan zitten]
kyriëgebed
kyrië en gloria, Liedboek 301c en 305 ‘Alle eer en alle glorie’
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lied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
gezongen gebed bij de opening van de Schriften
‘Kom, Geest van God’, Liedboek 333
lezing uit het oude testament
Exodus 3, 1-6
lied ‘Zij zullen de wereld bewonen’, Liedboek 763, 1.2.3
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 20, 27-40
lied Liedboek 763, 4.5
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie
gebeden
na elke intentie: acclamatie Liedboek 368j
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dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] ‘Nu wij uiteengaan’, Liedboek 423
zegen beantwoord met
A: Amen
[hierna: allen gaan zitten]

na de zegen: enkele woorden bij wie hun taak beëindigden.
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom!
volgende zondag, 24 november 2019, 10.00 uur gedachtenisdienst
We gedenken de gestorven van het afgelopen jaar en allen die we in ons hart
bewaren. Met medewerking van Lotte Donker, bugel, begeleid door Gerard
van Reenen, orgel.
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/
agenda
woensdag 20 november, 13.30 uur - gesprekskring Engelbert,
film bij Chris van der Hoek
donderdag 28 november, 20.00 uur Het Dok
“het onderzoek” door toneelgroep Plus onder regie van Roelof Jonker
(startavond van een reeks over “de kunst van het ouder worden” in Het
Dok)
kerkdienst op internet beluisteren:
ga naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
De diensten blijven ongeveer een half jaar staan.
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