PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 28 januari 2018, 4e van Epifanie
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organisten, Tymen Jan Bronda en Gerard van Reenen
bespeler chalumeau, Gerard van Reenen
ouderling van dienst/lector, Dennis van der Laan
diaken van dienst, Jan Zijlstra
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
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.
eerste lied, psalm, Liedboek nr. 65, 1.5
gebed van toenadering
V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
A: en laat ons weer in vrede leven.
Amen.
[Dienstboek Ev-Luth Kerk]
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria Liedboek nr. 299E
lied [voor de kinderen vertrekken]
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DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
Liedboek nr.313, 1
lezing uit het oude testament
Rechters 13, 6-7
lied Liedboek nr. 313, 2
lezing uit het nieuwe testament
[wie kan, gaat staan]
Marcus 1, 21-28
lied Liedboek nr. 313, 4.5
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
“Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ” van Bach
[kinderen komen terug]

DE MAALTIJD VAN DE HEER
toelichting van de diaconie
inzameling van de gaven
diaconie: Betheljada, Suriname
kerk: eigen gemeentewerk
tijdens de collecte spelen Tymen Jan Bronda en Gerard van Reenen
“Schmücke dich, o liebe Seele” van Brahms
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gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
credo
nodiging
tafellied Liedboek nr. 992
tafelgebed
V: De Heer zij met u!
A: en met uw geest
V: Verheft uw harten
A: Wij zijn met ons hart bij de HEER
V: Zegenen wij de HEER onze God
A: Hem zeggen wij dank.
vervolg tafelgebed
onzevader [tijdens het onzevader kunnen we elkaar een hand geven]
vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met U
A: En met uw geest
V: wenst elkaar de vrede
[allen wensen wie om hen heen zitten (met een handdruk) vrede toe]
communio
tijdens de communio: Liedboek nr. 568A

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 974
zegen beantwoord met
A: Amen
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
agenda
woensdag 31 januari; 19.30 uur, film “La Tête Haute”, Kerkenheem;
bij de uitgang ligt een flyer met informatie
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.
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