PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 29 oktober
in de Emmaüskerk, Ra 4, Lewenborg
voorganger, ds. Simon Bijl
organist, Wietske Koopmans
ouderling van dienst, Annie van Dam
diaken van dienst, Bert van Dop
lector, Christina Huisman

INTREDE
eerste lied, psalm [wie kan, gaat staan]
Liedboek nr. 138: 1, 2
groet en bemoediging

V: De HEER zij met u!
A: ook met u zij de HEER!
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.
drempelgebed
V: Hoor ons aan, eeuwige God,
A: hoor naar ons bidden.
V: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,
A: blijf ons niet verborgen.
V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
A: gij, heer, vergeef ons.
V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
A: geef ons uw genade.
V: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
A: zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
amen.
Psalm 138: 4
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[hierna: allen gaan zitten]
Smeekgebed
kyrië Liedboek nr. 301f
gloria Liedboek nr. 985
lied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het oude testament
Deuteronomium 6: 1-9
Liedboek nr. 320: 1, 2
lezing uit het nieuwe testament
[wie kan, gaat staan]
Matth.22: 34-46
acclamatie Liedboek nr. 339a
[hierna: allen gaan zitten]
uitleg en verkondiging
orgelspel
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[kinderen komen terug]
Liedboek nr. 320: 3, 4 en 5
GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze,
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.
inzameling van de gaven
ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan]
Liedboek nr. 425
zegen beantwoord met
A: Amen

3

MEDEDELINGEN
- na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
Voor alle berichten geldt: meer informatie op onze website:
www.damsterboord.nl - wist u dat u daar ook de zondagse liturgieën
kunt downloaden?
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