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orde voor de dienst van Schrift en Tafel op de zesde zondag van Epifanie
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INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade en vrede zij 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, Liedboek 150a
[hierna: allen gaan zitten]
kyriëgebed
kyrië en gloria, Liedboek 301C en 868
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DE SCHRIFTEN
inleiding op de schriftlezingen
muziek bij de opening van de Schriften
Adagio en Allegro uit: sonate in G gr.t. voor blokfluit en basso continuo,
J. Chr. Pepusch (1667-1752)
lezing uit de tora
Exodus 2, 1-10
lied Liedboek 352, 1.2.3.
lezing uit de brieven
Kolossenzen 3, 14-17
lezing uit het evangelie[wie kan, gaat staan]
Matthéüs 5, 17-18
lied Liedboek 352, 6.7
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
cantate
Ich bin die Auferstehung und das Leben, Dieterich Buxtehude (1637-1707)
Ich bin die Auferstehung und das Leben,
wer an mich glaubet, der wird leben
ob er gleich stürbe.
Und wer da lebet und gläubet an mich,
der wird nimmer mehr sterben.
Alleluia!

DE MAALTIJD VAN DE HEER
toelichting van de diaconie
inzameling van de gaven
diaconie
kerk
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
credo Liedboek 342, cantor 1 en; allen 3; cantor 4, allen 5 en “Amen”
nodiging
tafelgebed
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V: De Heer zij met u!
A: en met uw geest
V: Verheft uw harten
A: Wij zijn met ons hart bij de HEER
V: Zegenen wij de HEER onze God
A: Hem zeggen wij dank.
vervolg tafelgebed Liedboek 402B
onzevader
vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met U
A: En met uw geest
V: wenst elkaar de vrede
[allen wensen wie om hen heen zitten (met een handdruk) vrede toe]
communio
musica sub communione
Largo en Allegretto uit sonate in G gr.t. voor blokfluit en basso continuo,
J. Chr. Pepusch

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek 655
zegen beantwoord met
A: Amen
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom!
volgende zondag 23 februari, 10.00 uur Stefanuskerk
Na de dienst bespreking van het nieuwe beleidsplan, zie website.
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/
kerkdienst op internet beluisteren:
ga naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 De diensten blijven ongeveer
een half jaar staan.
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