PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag exaudi, 7e van Pasen, 28 mei 2017
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Tymen Jan Bronda
ouderling van dienst en cantor: Henk van Dijk
diaken van dienst en lector: Bert van Dop
korte toelichting
Deze zondag heet “exaudi”, dat betekent “antwoord (mij)”. Die naam is
ontleend aan de Psalm waarmee de dienst van deze zondag van oudsher
begint, Psalm 27. In de aanvang zingen en bidden wij die psalm. De woorden
“antwoord mij” staan in vers 8.
De lezing uit het Oude Testament - die ik gekozen heb - is Psalm 115. Deze
psalm maakt onderdeel uit van de joodse pesachliturgie en lijkt dicht tegen
de evangelielezing van deze zondag aan te liggen, het eerste deel van
Johannes 17 (Johannes 17 heeft in de kerkelijke traditie als naam gekregen:
“hogepriesterlijk gebed”). Hoor hoe beide lezingen de verbinding leggen
tussen de ene Naam en de zegen die het volk ten deel valt dat op die Naam
vertrouwt. Gods geliefde zoon treedt als een priester op die de verbinding
onderhoudt.
Psalm 115 lezen en zingen we als in een getijdengebed afwisselend. Daar
hoort dan als afsluiting een “klein gloria” bij.
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 27, Liedboek nr: 640F (antifoon) en 27 (Psalm)
cantor: antifoon
allen: 27:1, 2, 3
cantor: antifoon
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gebed van toenadering, vervolg Psalm 27 (onberijmd vers 8 en 9 en 14)
V: Hoor mij HEER, als ik tot U roep
A: wees genadig en antwoord mij.
V: Mijn hart zegt U na:
A: ’Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn
V: Wacht op de HEER
A: wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië liedboek nr: 299b, regel 1 t/m 3; cantor: I; allen: II
gloria ‘Ten hemel opgevaren is’, liedboek nr: 661
lied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het oude testament, gezongen en gelezen
Psalm 115: ‘Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd’
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cantor: Liedboek nr: 115, 1
lector: Psalm 115, 4-8
allen: Liedboek nr: 115, 4.5
lector: Psalm 115, 12-18
allen: Klein Gloria, liedboek nr: 195
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Johannes 17, 1-13
lied ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’, liedboek nr: 974: 1,2,3,5
[hierna: allen gaan zitten]
uitleg en verkondiging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader gezongen, liedboek nr: 369b
inzameling van de gaven
diaconie: Kerk in Actie - Vluchtelingen
kerk: Collecte eigen gemeentewerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan]
‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’, liedboek nr: 985
zegen beantwoord met
A: Amen
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie
kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar
Groningen en dan PKN Stefanuskerk of PKN Emmaüskerk. De diensten blijven
ongeveer een half jaar staan.
volgende week, 4 juni
Pinksterdienst in Middelbert, 10.00 uur, een muzikale dienst, met een aria
van Bach, veel samenzang, en een klein instrumentaal ensemble.
Er is kindernevendienst in het koor van de kerk.
Na afloop afscheid van enkele werkgroepleden.
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