PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op de vierde adventszondag van 2019 / 22 december
“dauwt hemelen”
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
cantor, Helmer Roelofs
ouderling, Bertha Buist
diaken, Jan Zijlstra

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
aansteken adventskaarsen
Kijk!
Alle kaarsen branden.
Vier zijn het er.
Het is advent.
God in de hemel
omarmt de goede aarde.
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade van God en vrede met u allen
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 19, Liedboek 19
cantor: antifoon
Laat het dauwen uit de hoge hemel,
laat gerechtigheid op aarde neerdalen als regen uit de wolken,
laat de aarde zich openen, dan kan het heil ontkiemen.
[tekst Jesaja 45:8a; muziek: Gerrit Baas ]
allen: Psalm 19, 1.3
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cantor: antifoon
[hierna: allen gaan zitten]
kyriëgebed
kyrië, Liedboek 433, 1: cantor; 2 en 3 (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.
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[refr]
Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis, niet voor niets.
Zorg dat iedereen het ziet.
Wie wil wonen in een land vol van ruzie, haat en nijd?
Doe wat goed is, stop de strijd. God neemt mensen bij de hand.
[refr]

DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften Liedfboek 326, 1: cantor
profetenlezing
Jesaja 7. 10-17
lied Liedboek 326, 2: allen
epistellezing
Romeinen 1, 1-7
lied Liedboek 326, 3: cantor; 4: allen
evangelielezing [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 1, 18-25
lied Liedboek 326, 5.6: allen
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
koraal van Bach
O Heiland, reisz die Himmel auf - in d kl. t. (vergelijk Liedboek 347)
De organist speelt hierbij een koraalbewerking van Ernst Pepping, uit zijn
Groszes Orgelbuch, de cantor zingt het koraal.
O Heiland, reiß die Himmel auf,
Herab, herauf vom Himmel lauf,
Reiß ab vom Himmel Tor und Tür,
Reiß ab, was Schloss und Riegel für.
O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß,
Im Tau herab o Heiland fließ,
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Ihr Wolken, brecht und regnet aus,
Den König über Jakobs Haus.
O Erd, schlag aus, schlag aus o Erd.
Daß Berg und Tal grün alles werd,
O Erd, herfür dies Blümlein bring,
O Heiland, aus der Erden spring.
Hie leiden wir die größte Not,
Vor Augen steht der bittre Tod,
Ach komm, führ uns mit starker Hand
Von Elend zu dem Vaterland.
Da wollen wir all danken dir,
Unserm Erlöser für und für,
Da wollen wir all loben dich,
Je allzeit immer und ewiglich.
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie
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 473
gedicht
Advent 1950
Nog is het uur niet vervuld,
maar ik voel het reeds leven
in mij achter de zeven
sluiers van het geduld
en ik zal het dansen zien
uit mijn windsels geboren,
ik zal de liederen horen
licht en subliem.
En zie, de kinderen gaan
als vingers op de kleppen
van een fluit en zij reppen
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zich steels naar de maan.
Die ademt snel in en uit,
wezen en schijngestalten
wisselen en daar valt een
ster in het oor van de bruid.
Dan is het uur vervuld
en ik zal het zien leven
om mij heen in de zeven
dagen van het geduld.
Nijmegen, dec.’50 / Guillaume van der Graft
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom!
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/
kerstfeest
kerstavond
20.30 uur Engelbert, mmv kinderkoor obs De Driebond
22.00 uur Noorddijk, mmv De Zingerij olv Martijn Jager
kerstmorgen
10.00 uur Noorddijk, met kerstspel door de kinderen
kerkdienst op internet beluisteren:
ga naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
De diensten blijven ongeveer een half jaar staan.
6

