PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 17 juni 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Gerard van Reenen
ouderling van dienst: Henk van Dijk
diaken van dienst: Bert van Dop
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 27, ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
Liedboek nr. 27, 1
gebed van toenadering naar Psalm 27, 4 (onber)
V: dit vragen wij u, Eeuwige,
dit ene is ons verlangen:
in uw bescherming te wonen
alle dagen van ons leven;
de liefde te aanschouwen
die u deelt met de wereld
waarin ge mensen wekt
tot liefde herstel ons met uw liefde,
A: Amen
vervolg psalm: Liedboek nr. 27, 3
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria [gezongen] Liedboek nr. 299 j
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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!

DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften ‘De vogels van de bomen’
Liedboek nr. 979, 1.2.3
lezing uit het oude testament
Psalm 104, 5-15
lied Liedboek nr. 979, 4.5.6
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Marcus 4, 26-34
lied Liedboek nr. 979, 7 tot en met 14
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]
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GEBEDEN EN GAVEN
lied bij aansteken INLIA-kaars ‘Zuivere vlam’ Liedboek nr. 458 a
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader gezongen, Liedboek nr. 369b
inzameling van de gaven
diaconie: Calcutta Rescue Fund, een Nederlandse supportgroep die zich
inzet voor de allerarmsten in Kolkata, India.
kerk: Eigen jeugdwerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] ‘God is tegenwoordig’
Liedboek nr. 906, 2.4.5.6.8
[NB: we slaan vers 1 over!]
zegen beantwoord met
A: Amen
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
volgende week zondag
komende zondag, 24 juni, zal er een ochtendgebed van ongeveer een half uur
zijn, om 10.00 uur in de Stefanuskerk. Daarna is er gelegenheid een kop koffie
te drinken en wie wil kan vervolgens om 11.30 de kerkdienst in de
Martinikerk bijwonen ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van INLIA.
Onze diakenen zullen de INLIA-kaars, die de afgelopen weken in onze
kerkdiensten gebrand heeft, dan naar de Martinikerk brengen.
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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