PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag exaudi, 13 mei 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst, Annie van Dam
diaken van dienst, Geert Hielema
lector, Ria van Dijk
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade en vrede zij 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.
psalm 27
zingen Liedboek nr. 27, 1
gebed van toenadering, Psalm 27, 7-9 (onberijmd)
V: Hoor mij HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’
A: Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn,
U bent mij altijd tot hulp geweest.
zingen Liedboek nr. 27, 7
[hierna: allen gaan zitten]

kyrië Liedboek nr. 301C
gloria Liedboek nr. 661, 1.5.6
lied [voor de kinderen vertrekken]
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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!

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het oude testament
Genesis 9, 8-17
lied Liedboek nr. 984, 1.2.3.4
lezing uit het nieuwe testament
[wie kan, gaat staan]
Johannes 14, 15-21
lied Liedboek nr. 829
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

DE MAALTIJD VAN DE HEER
lied bij aansteken INLIA-kaars Liedboek nr. 458
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toelichting van de diakonie
inzameling van de gaven
diakonie Roosevelthuis
kerk
ondersteuning kerkenwerk verstandelijk beperkten
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
nodiging
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 Liedboek nr. 402B
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

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 315
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
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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.
volgende week, zondag 20 mei, pinksteren
De Pinksterdienst is in de Maartenskerk in Middelbert, aanvang: 10.00 uur.
kaarsenestafette INLIA
In het weekend van 22 t/m 24 juni 2018 gedenken we inde Martinikerk in
Groningen het 30-jarig bestaan van het Charter van Groningen en van INLIA.
In die jaren mochten geloofsgemeenschappen en INLIA zich samen inzetten
voor afgewezen asielzoekers en daar helpen waar vaak geen helper meer
was. Op weg naar die gedenkdatum vindt er een kaarsenestafette plaats, in
kerkdiensten in alle provincies van Nederland. Op 7 april is in de
Doopsgezinde Kerk in Groningen – de locatie waar 30 jaar geleden de tekst
van het Charter ontstond - de eerste kaars ontstoken - licht, licht dat niet te
doven is, een teken van hoop, van redding voor iedereen.
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