PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 26 januari 2020
“wij en ons klimaat”
in Kerkenheem en de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Gerard van Reenen
voorbereiding: Gieneke Tillema, Gré Busz, Lieuwe Giethoorn en Jan Wilts
ouderling: Douwe Hollenga
diaken: Jan Zijlstra

IN KERKENHEEM
INTREDE
aansteken tafellichten
moment van stilte
openingsgebed [wie kan gaat staan]
V: Eeuwige, onze God, hier en nu
A: die ons geeft adem van leven
V: Gezegend Gij
die boven onze woorden uit
moeder vader bron van leven zijt.
A: Gezegend om het licht
dat Gij geroepen hebt in de beginne.
Gezegend dat Gij de chaos getemd hebt
en deze aarde gegrondvest.
V: Gezegend Gij
dat er nog licht is,
dat er nog nacht is en dag
dat wij de sterren nog zien A: geef ons nog tijd
uw meesterwerk te behoeden.
Gezegend Gij dat wij nog leven
[uit: Levende die mij ziet, H. Oosterhuis, pag. 79]
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groet en bemoediging
V: De HEER zij met u!
A: ook met u zij de HEER!
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, Liedboek 216

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
[hierna: allen gaan zitten
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kyriëgebed met kyriëgezang lied 299 d

gloria, Liedboek 984, “Gezegend die de wereld schept”

2. Gezegend die de aarde maakt, / de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen, / de kleurenpracht van elk seizoen.
3. Gezegend die een woonplaats maakt / voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld, / de vogels in hun zingend spel.
4. Gezegend die de mensen roept / tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan / in eerbied voor zijn grote naam.
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5. Gezegend zijt Gij om uw woord / dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet / en liefde die geen einde heeft.
6. Gezegend zijt Gij om de Geest / die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt / en in het eind in U behoudt.
DE SCHRIFTEN
lezing uit het oude testament
Genesis 1, 26-28
videofragment “Laudato si”
https://www.youtube.com/watch?v=g3vSGdlmeqI
overweging als vraag
creatieve gezamenlijk “overwegende” activiteiten - werkhoeken
tijdens deze activiteit wordt een diapresentatie vertoond en herhaald
werkhoeken
1. groene voetenspel
2. woorden uit de Bijbel
3. posters maken over Genesis 1
4. stellingen bespreken
5. jij en het klimaat
6. een lied maken
7.een “Loesje” maken
8. voor de kinderen
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processielied: Liedboek 979 (van Kerkenheem naar Kerk)

2. Zij rusten op de adem
de aarde als een huis,
alleen maar door te spreken
maakte, spelenderwijs.

3. die alle hemelstreken,
van God die ademend
de wereld heeft geschapen
en alle namen kent,

4. De grandioze bloemen,
de bloemen bij de vleet,
met schitterende kronen,
als koningen gekleed,

5. in kleuren en in geuren
vertellen zij van God
en weten van geen treuren,
de vreugde is te groot

6. De vogelen des hemels
de leliën des velds,
zij hebben ons van Jezus
en ’t paradijs verteld.

7. De vogels die daar vliegen,
zij geven hoog van God
zij geven van de liefde
van God de Vader op!

8. De bloemen en de heesters
zij zingen overluid
als was hun bloei oneindig,
hun lied onsterfelijk.

9. Zij bloeien zo uitbundig,
als sluiers van een bruid
breiden het vuur des geestes
over de aarde uit.
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10. Zij vliegen zo voortvarend,
zij wiegen in de wind
en zingen op de aarde
de zon die overwint.

11. Want God is al hun leven,
zij komen niet te kort,
al bloeien ze maar even
en morgen reeds verdord.

12. Wat zullen wij dan slaven
en werken totterdood?
Ons manna komt van boven,
ons dagelijkse brood.

13. God immers houdt de ganse
aarde in stand en staat,
hier in het ondermaanse
verheft Hij zijn gelaat.

14. God immers houdt de aarde
wat leeft in staat en stand.
Hij zal ook ons bewaren,
wij eten uit zijn hand.

IN DE STEFANUSKERK
orgelspel “Andante”, Domenico Scarlatti
GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
V: Gemaakt uit deze aarde,
zijn wij met haar verwant.
Wij groeten broers en zusters,
de maan de wind, het land.
Wij gaan over de aarde,
zij draagt en duurt en voedt.
Wij lopen in verwond’ring
en proeven: het is goed.
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Wij leven van de aarde,
die ons is toevertrouwd.
Wij danken voor de schepping,
staan in voor haar behoud.
A:

[wordt herhaald na elke voorbede]

stil gebed
onzevader

inzameling van de gaven
1e rondgang: diaconie: “Boeren in de knel”
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer
of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de
wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed
meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede
moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van
Oeganda steunt zo’n 900 boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks
bestaan.
Uw bijdrage kunt u ook overmaken op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. landbouw Oeganda of doneer
online.
2e rondgang: kerk
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ZENDING EN ZEGEN

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
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zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee in de kerk; iedereen welkom!
volgende zondag
oecumenische dienst in de Emmaüskerk; aanvang: 11.15 uur
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie
agenda
woensdag 29 jan 19.30-21.00, gespreksgroep Het Dok
zat. 1 feb 14.00-16.00, klimaatmiddag met Arjen Strijkstra, in Kerkenheem
kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar
Groningen en dan PKN Stefanuskerk. De diensten blijven ongeveer een half
jaar staan.
predikant afwezig
Van 2 februari- tot en met 9 februari ben ik vrij. Als u een predikant zou willen
spreken, kunt u contact opnemen met
Mw Ria van Dijk-Hilberts, tel 050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com.,
Mw Tiny Rienstra, tel 050.5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl of met
Mw Gré Busz, tel 050.5414910, e-mail: greebusz@gmail.com .
Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant. (JW)
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