PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 15 juli 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger: Fabian Keijzer
organist: Gerard van Reenen
ouderling van dienst: Henk Heidekamp
diaken van dienst: Bert van Dop
lector: Ria van Dijk-Hilberts
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging, woord van welkom [wie kan, gaat staan]
V: Genade zij u en vrede van God onze vader, en van Jezus Christus, de
Heer
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. 48: 1
gedicht
Gids
Een gids tot de dood is het leven
maar wie leidt mij over de grens?
Uw naam is een burcht met talrijke zalen,
een kasteel vol taal en muziek.
Uw gangen leiden tot het ondoorgrondelijk
inzicht dat ik nooit zal verdwalen.
Anton Ent, bij Psalm 48
vervolg psalm, Liedboek nr. 48: 3, 4 [hierna: allen gaan zitten]
drempelgebed
kyrië en gloria (gezongen) Liedboek nr. 299e

lied [voor de kinderen vertrekken]

2. Wij geven Gods verhalen door
3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en wie zich openstelt,
en elk heeft zijn verhaal.
ervaart met ons het licht van God,
Het licht verbindt ons met elkaar,
door wat er wordt verteld.
het is voor allemaal.
DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
V: De Heer zal bij u zijn
A: De heer zal u bewaren
V: Laat ons bidden…
lied Liedboek nr. 806: 1
lezing uit het oude testament
Exodus 17: 1-7
lied Liedboek nr. 806: 2, 3
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Marcus 6: 6b-13
acclamatie Liedboek nr. 339f
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel [kinderen komen terug]
lied Liedboek nr. 802
GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie

gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onze vader (gezongen), Liedboek nr. 369b
inzameling van de gaven
diaconie: Kerk in Actie – Syrische vluchtelingen
kerk: Binnenlands diaconaat
ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 807: 1, 2, 3 en 6
zegen
O: In ons hart en in ons huis
V: DE ZEGEN VAN GOD
O: In ons komen en in ons gaan
V: DE VREDE VAN GOD
O: In ons leven, op onze zoektocht
V: DE LIEFDE VAN GOD
O: Bij het einde, nieuw begin
V: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN
A: Amen (gezongen)

MEDEDELINGEN
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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kerkdiensten in de zomer
Vanaf zondag 22 juli is er om en om dienst in de Stefanuskerk en de
Emmaüskerk. Het rooster van de “gastdiensten” is:
Stefanuskerk: 22 juli, 5 augustus en 19 augustus om 10.00 uur
Emmaüskerk: 29 juli, 12 augustus en 26 augustus om 11.15 uur.
Op zondag 2 september is er dan om 10.00 uur een oecumenische dienst in
de Emmaüskerk met aansluitend een (stads)natuurwandeling.
Op zondag 9 september is er geen ochtenddienst; de dienst zal ’s middags om
16.00 uur in Kerkenheem zijn - een verrassende muzikale dienst. Houd de
berichtgeving in de gaten!
vrije perioden predikant
Van 9 juli tot en met 29 juli en van 20 augustus tot en met 25 augustus is ds.
Jan Wilts vrij. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen
met Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050.5491349, e-mail:
ha.hilberts@gmail.com., Mw. Tiny Rienstra, tel 050.5417391; e-mail:
j.rienstra@hetnet.nl of met Mw. Gré Busz, tel 050.5414910, e-mail:
greebusz@gmail.com . Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend
predikant.
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