PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag Pinksteren, 4 juni 2017
in de Martinuskerk te Middelbert
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, dhr. Gerard van Reenen,
cantor, dhr. Helmer Roelofs
violist, mw. Femke van Reenen,
gitarist, mw. Ammy de Raad,
ouderling van dienst/lector, mw. Gré Busz,
diaken van dienst, dhr. Jan Zijlstra
INTREDE
pinksterlied: Liedboek nr. 672, 1.2.7
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade van God en vrede met 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.
psalm, Liedboek nr. 68
cantor: antifoon
(De Geest van de Heer vervult heel de aarde
en Hij die alles in stand houdt
Hij heeft de kennis van alle taal.
t: Wijsheid van Salomo 1,7; m: Gerrit Baas )
allen: Psalm 68, 1.7
cantor: antifoon
gebed van toenadering
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië Liedboek nr. 301K; I: cantor; II: allen
gloria Liedboek nr. 870, 1.2.3.4.8
kindernevendienst in het koor van de kerk
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften Liedboek nr. 670
1: cantor
2 en 5: vrouwen
3 en 6: mannen
4 en 7: allen
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Handelingen 2, 1-13
lied Liedboek nr. 674; 1: cantor; 2.3.4: allen
[hierna: allen gaan zitten]
lied, cantor: Pfingstlied, (Johann Karl Gottfried Loewe, 1796 - 1869)
Der heilig Geist vom Himmel kam, mit Brausen das ganz Haus einnahm,
darin die Jünger sassen; Gott wollt sie nicht verlassen.
refr: O welch ein selig Fest ist der Pfingsttag gewest!
Got sende noch jetzt und in unser Herz und Mund sein heil'gen Geist!
Das sei ja, das sei ja, … so singen wir Halleluja!
Der Jünger Zungen feurig warn, das Wort soll brünstig heraus fahrn,
der Geist saß auf ihn' allen; ihr Herz für Freud' tät wallen.
refr
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Sie predigten in mancher Sprach', durch Gottes Geist Wunder geschach,
viel Völker das Wort hörten, und sich zum Herrn bekehrten.
refr
uitleg en verkondiging
orgelspel
kindernevendienst: kinderen komen terug uit het koor
lied, cantor, aria: Ermuntere euch (Joh Seb Bach, 1685-1750; BWV 176)
Ermuntert euch, furchtsam und schüchterne Sinne,
erholet euch, höret, was Jesus verspricht:
daß ich durch den Glauben den Himmel gewinne.
Wenn die Verheißung erfüllend geschicht,
werd ich dort oben mit Danken und Loben
Vater, Sohn und heilgen Geist preisen, der dreieinig heißt

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
lied Liedboek nr. 908, 1.2.5.6.7
gebeden
acclamatie na elke intentie: 368H;
de eerste keer door de cantor, alle volgende keren door allen
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader gezongen Liedboek nr. 369B,
eerste regel: cantor; volgende regels: allen
inzameling van de gaven
diaconie: zendingscollecte
kerk: jeugdwerk
tijdens de inzameling van de gaven speelt het ensemble
“komm Gott Schöpfer, heiliger Geist”

ZENDING EN ZEGEN
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slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 675
zegen beantwoord met
A: Amen
na de zegen: verzoek om weer plaats te nemen; de voorzitter van de
kerkenraad spreekt een kort woord bij het afscheid van enkele
werkgroepleden.

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
deze kerkdienst is niet op internet te beluisteren
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