PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag misericordia domini (3e van Pasen)
15 april 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
ouderling/lector, Annie van Dam
diaken, Bert van Dop
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
eerste lied, psalm, Liedboek nr. 33, 1.2
gebed van toenadering Psalm 33, 18-22 (onberijmd)
V: Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw:
hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.
Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
A: Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria Liedboek nr. 299E
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lied [voor de kinderen vertrekken]

2. Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
ervaart met ons het licht van God,
door wat er wordt verteld.
3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal!

[ill: Jeanette Eissens, bij Johannes 21]
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DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
V: Naar een morgen ongekend,
zijt Gij ons een geleide,
een woord dat ons aanspreekt,
liefde, die ons drijft.
Doe ons dan
wandelen in uw wegen
en open ons hart,
dat we ons gezonden weten.
A: Open onze oren
dat we het oude
nieuw verstaan.
Open onze ogen
dat we zien
wat tot vrede strekt.
Open onze handen
dat we ontvangen
en geven
wat komt van U.
lezing uit het oude testament
Genesis 4, 1-16
lied Liedboek nr. 942
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Johannes 21, 15-24
acclamatie Liedboek nr. 339F
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]
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GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie
gebeden
dankgebed, voorbeden, stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat
kerk
jeugdwerk Damsterboord

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 943
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
volgende week: zondag 22 april, 10.00 uur Stefanuskerk
begin kaarsenestafette 30 jaar INLIA
“Omdat het om mensen gaat”; met dit motto gedenkt INLIA het 30-jarig
bestaan van het Charter van Groningen waarmee kerken zich verbinden partij
te kiezen voor vluchtelingen. Van 22-24 juni zijn er verschillende activiteiten
in Groningen (zetel van INLIA) bij dit 30-jarig bestaan. In de aanloop daar naar
toe doen veel gemeenten mee met een kaarsenestafette; in onze gemeente
start deze estafette volgende week zondag.
We leren dan ook ons “lied van de maand” voor de periode naar Pinksteren
toe: Lied 829 “De liefde gaat ons voor”.
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