PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag gaudete (verblijdt u), derde advent
15 december 2019 in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
cantor, Helmer Roelofs
ouderling van dienst, Gré Busz
diaken van dienst, Thole Jan Wieringa
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
aansteken adventskaarsen
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
antifoon (cantor)
Verblijdt u in de Heer te allen tijde.
Nogmaals verblijdt u!
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.
Verblijdt u in de Heer te allen tijde.
Nogmaals verblijdt u!
tekst Filippenzen 4:4-5
muziek: Gerrit Baas
(bij Psalm 85)
Psalm 85 (Liedboek), allen
antifoon, cantor
gebed van toenadering
[hierna: allen gaan zitten]
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kyriëgebed
kyrië, Liedboek 301K; I:cantor; II: allen
projectlied [voor de kinderen vertrekken]

In het donker van de nacht, zingt de hemel mensen voor.
Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je levenskracht.
[refr]
Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis, niet voor niets.
Zorg dat iedereen het ziet.
Micha vraagt: ‘Wat doe je toch? Leef je niet meer met de Heer?
Maar hij hielp je keer op keer! Hij bevrijdt je, weet je nog?’
[refr]
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften Liedboek 446
(1, 2 en 4: cantor- 3 en 5: allen)
profetenlezing
Jesaja 35, 1-10
lied Liedboek 767, 1.2.3
epistellezing
Jakobus 5, 7-10
lied Liedboek 767, 4.5.6
evangelielezing [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 11, 2-15
acclamatie Liedboek 339F
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
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koraal van Bach
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit - in Es gr.t (vergelijk Liedboek 435)
De organist speelt hierbij een koraalbewerking van Ernst Pepping, uit zijn
Groszes Orgelbuch, de cantor zingt het koraal.
1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit,
Es kommt der Herr der Herrlichkeit,
Ein König aller Königreich',
Ein Heiland aller Welt zugleich,
Der Heil und Leben mit sich bringt,
Derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
Mein Schöpfer, reich von Rat!
2. Er ist gerecht, ein Helfer wert,
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
Sein Königskron' ist Heiligkeit,
Sein Zepter ist Barmherzigkeit.
All unsre Not zum End' er bringt.
Derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
Mein Heiland, groß von Tat!
[kinderen komen terug]

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

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek 466
1: cantor; 3,5 en 7: allen
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom!
vanmiddag
Oberufer kerstpel in de Stefanuskerk, aanvang 15.30; zie onze website
volgende week zondag
vierde advent, 22 december, dienst in de Stefanuskerk om 10.00 uur
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liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/
agenda
kerstfeest voor mensen met een verstandelijke beperking
we vieren dit kerstfeest samen op donderdag 19 december, 19.00 uur in
Kerkenheem - iedereen is welkom!
Bewoners van ’t Roer vormen een orkest en begeleiden ons bij het zingen van
bekende kerstliederen. We horen het kerstevangelie uit Lucas en ds. Jan Wilts
vertelt een kerstverhaal. Wie weet: tot donderdag!
kerkdienst op internet beluisteren:
ga naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
De diensten blijven ongeveer een half jaar staan.
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