PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 14 januari 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Lense Lijzen
organist, dhr. Gerard van Reenen
ouderling van dienst, dhr. Henk Heidekamp
diaken van dienst/lector, dhr. Ben Spruijtenburg
Belofte en verwerkelijking
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
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
aanvangslied, Liedboek nr. 84, 1 en 2
[hierna: allen gaan zitten]
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.
1

Lied Liedboek nr. 84, 3 en 4
Kyriegebed
gezongen responsie Liedboek nr. 367d Kyrie Eleison
Glorialied Liedboek 655
lied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
Zondagsgebed (gebed om de Geest)
Eerste lezing

Jesaja 62 vers 1 t/m 5

Lied Liedboek nr. 324
Brieflezing

Romeinen 4 vers 19 t/m 25

Evangelielezing (staande)

Johannes 2 vers 1 t/m 12

Lied Liedboek nr. 528
Overdenking
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Orgelspel
Lied Liedboek nr. 974, 1, 4 en 5
GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen en toelichting collecten
Herdenken en Psalm 116 vers 1 en 3
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
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.
Collecten
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (staande) Liedboek 657
Zegen, besloten met gezamenlijk gezongen “Amen”
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