PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde van de dienst op zondag 9 februari 2020
in de Stefanuskerk te Noorddijk
5e zondag na Epifanië – 70e dag voor Pasen

voorganger, ds. Lieuwe Giethoorn
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst/lectrix, Annie van Dam
diaken van dienst, Ineke Koster

ORGELSPEL
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
INTREDEPSALM (wij gaan staan)
Psalm 42 vers 1 en 4

groet en bemoediging
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
V: Onze hulp is de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw is voor altijd
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON

DREMPELGEBED
V: …………………………………
door Hem die ons Licht is,
Jezus Messias,
A: AMEN (wij gaan zitten)
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VERVOLG INTREDEPSALM
Psalm 42 vers 5 en 7
KYRIË
V: Laten wij bidden……
………………………………………
zo bidden wij U en zingen:
A: Lied 299 c (alleen kyrie)
in beurtzang: I voorganger, II allen
GLORIALIED:

Lied 304

lied bij de kindernevendienst [voor de kinderen vertrekken]
Voor we gaan, voor we gaan, steken we een kaarsje aan.
Laat het licht maar stralen over de verhalen
en de liedjes die we zingen over alle
mooie dingen die bestaan.

DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed van de zondag
lezing van de Thora
Exodus 1
lied Psalm 111, vers 1 en 3
lezing van het Evangelie [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 5 vers 13 t/m 16
lofzang Psalm 111, vers 5 en 6
[hierna: allen gaan zitten]
Luisteroefening
orgelspel
[kinderen komen terug]
Lied Lied 838, vers 1 en 4
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GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen en toelichting diakonie
gebeden
dankgebed en voorbeden (intenties)
stil gebed
Onze Vader …
inzameling van de gaven
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek 1001
WEGZENDING EN ZEGEN
zegen beantwoord met
A: Amen
Orgelspel

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/
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