PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op de eerste zondag van epifanie, doop des Heren
12 januari 2020
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst/lector, Henk Heidekamp
diaken van dienst, Jan Zijlstra

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
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 100, Liedboek 100, 1.2.3
gebed van toenadering
gedicht op blz. 279 na Psalm 100 - na dit gedicht:
A: Amen
vervolg Psalm, Liedboek 100, 4
[hierna: allen gaan zitten]
kyriëgebed
kyrië en gloria, Liedboek

299D, eerste drie regels
526, 1.2

lied [voor de kinderen vertrekken]
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften Liedboek 459, 1.2.3
lezing uit het oude testament
Jesaja 42, 1-7
lied Liedboek 459, 4.5.6
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 3, 13-17
lied Liedboek 459, 7
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
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inzameling van de gaven
diaconie: logeerhuis De Opstap
kerk: onderhoud kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek 829
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/
komende zondag, 19 januari, 10.00 uur, Stefanuskerk
Gezamenlijke dienst van de Walfriedgemeenschap, wijkgemeente De Bron en
Damsterboord in de Stefanuskerk - week van het gebed voor de eenheid der
kerken.
agenda
Samenkring: woensdag 15 januari, 19.00-19.45 uur, t Roer
Gespreksgroep: woensdag 15 januari, 20.15 -21.45 uur, Kerkenheem
klimaat
Wij en ons klimaat woensdag 22 januari - 19.45 u
documentaire “Before the Flood” in Kerkenheem
zondag 26 januari - 10.00 uur
themakerkdienst over het klimaat - begin van de dienst in Kerkenheem
zaterdag 1 februari - 14.00 uur - 16.00 uur
lezing en workshop door Arjen Strijkstra, “bijenprofessor” uit de
Noordermolen (achter de kerk).
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kerkdienst op internet beluisteren:
ga naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
De diensten blijven ongeveer een half jaar staan.
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