PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor het ochtendgebed op zondag 24 juni 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Gerard van Reenen
cantor en lector: Grietie Hollenga
Ouderling van dienst: Douwe Hollenga
Diaken van dienst: Jan Zijlstra

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
ochtendgebed [wie kan, gaat staan]
* Psalm 104, 1
Prijs de Heer, mijn ziel
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel
vergeet niet één van zijn weldaden.
* “Ik groet U” (naar Henk Jongerius)
Ik groet U, lief Licht
waardoor het duister van de nacht verdwijnt
en mijn ogen kunnen zien
hoe alles nieuw verschijnt,
mensen en dingen in hun eigen kleur.
Leer ons kijken met uw ogen
dan wordt het goed deze dag
uit uw handen te ontvangen.
morgenlied ‘Morgenglans der eeuwigheid’, Liedboek nr. 213
ochtendgebed (vervolg)
* “Gij die de Schepper zijt” (Henk Jongerius)
Gij, die de schepper zijt
van hemel en aarde
en ons het ritme van de dagen geeft:
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wij danken U
voor het licht van deze dag
en bidden U dat ons doen en spreken
de wereld tot zegen mag zijn.
vredegroet
V: dat de vrede van God ons verbindt
A: Amen
gebed van toenadering
[hierna: allen gaan zitten]

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lied ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’, Liedboek 324
1, cantor
1.2.3, allen
lezing uit het nieuwe testament
Marcus 4, 35-41
enkele woorden ter overweging
orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN
lied ‘Zuivere vlam’, Liedboek 458a
aansteken INLIAkaars
lied “De werken van barmhartigheid” op de wijs van Psalm 134
(uit: Liederen ter bemoediging, 70 diaconale liederen, uitgave
PKN)
1. De werken van barmhartigheid,
ze zijn voor eeuwig en altijd
de stappen die ons leiden tot
het helend koninkrijk van God.
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4. Wie zijn gevlucht en wie zich vreemd
en angstig voelen en ontheemd,
biedt hen een veilig onderdak
want voor hen heeft de Heer een zwak.
7. Laat mensen nooit terzijde staan
vanwege fouten ooit begaan.
open uw hart, reik hen uw hand
en breng iets ongedachts tot stand.
9. Wij stellen tot in deze tijd
tekenen van barmhartigheid
opdat de wereld blijven merkt
dat God door mensenhanden werkt
toelichting van de diaconie
gebeden
acclamatie: Liedboek nr. 368 j; eerste keer: cantor; daarna: allen
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie: Amnesty International
kerk: Missionair Werk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] ‘Vervuld van uw zegen’, Liedboek nr. 425
zegen
V: Over onze harten, over onze huizen,
A: de zegen van God.
V: In ons komen, in ons gaan,
A: de vrede van God.
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V: In ons leven, in ons geloven,
A: de liefde van God.
V: Aan ons eind en nieuw beginnen,
A: de barmhartigheid van God
V: om ons te ontvangen en thuis te brengen.
A: [gezongen] Amen.

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
Martinikerk: om 11.30 begint de jubileumdienst om het 30-jarig bestaan van
INLIA te gedenken in de Martinikerk. U bent daar van harte welkom.
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
1 juli, 10:00 uur, oecumenische dienst in de Emmaüskerk
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