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INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
gedicht
Geef mij je hand,
geef mij ze allebei,
en vertel me even
dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij!
Geef mij je hand,
geef mij je hart er bij.
Wil me altijd geven
liefde om te leven
zonnig en blij, zonnig en blij!
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Geef mij je hand,
geef mij je lach er bij,
en blijf heel je leven
een beetje vreugde geven
ook aan mij, ook aan mij!
Geef mij je hand,
geef mij ze allebei,
en vertel me even
dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij!

[Toon Hermans]

groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
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, Liedboek nr. 218
gebed van toenadering
Gewoon samen leven,
Geen dingen die niet gaan,
Alleen maar dit te weten,
Samen kunnen wij het aan.
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria Liedboek nr. 413
lied [voor de kinderen vertrekken]
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften Liedboek nr. 868, 1.2.3.5
lezing uit het oude testament
Psalm 147, 1-3
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 9, 35-38
lied Liedboek nr. 634
[hierna: allen gaan zitten]
uitleg en verkondiging
orgelspel
[kinderen komen terug]
solisten: “Blijf bij mij Heer”
GEBEDEN EN GAVEN
lied bij gaven en gebeden: “Kijk eens om je heen”
1. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein: Samen spelen is pas fijn!
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2. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein, God wil onze Vader zijn.
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 423
zegen beantwoord met
A: Amen

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.
Prokkelsterrenslag: Vanuit onze Prokkel in Lewenborg deed een team mee
aan de Prokkelsterrenslag op maandag. Op Youtube kun je de sfeer proeven:
https://m.youtube.com/watch?v=ERSokqilw_w
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