PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
Orde voor de dienst op zondag 5 augustus 2018 -7e van de zomer
in de kerk te Noorddijk
Voorganger: Ds. Rob Fortuin
Organist: Gerard van Reenen
Ouderling van Dienst: Henk van Dijk
Lectrix: Christina Huisman

Dit is een viering van Schrift en Tafel
Thema: “Delf mijn gezicht op, maak mij mooi…”
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Klokluiden - orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen (wie kan, gaat staan)
Eerste lied: NLB 146A vers 1, 3 en 4 –Laat ons nu vrolijk
zingen
Groet en bemoediging
v. De Heer zij met u
a. ook met u is de Heer!
v. Ons begin is in de Naam van God.
a. Hemel en aarde bestaan niet zonder Hem
v. Die genadig is en ruimte geeft,
die ons draagt in leven en sterven.
a. Gij zijt de God van mijn heil,
U verwacht ik de ganse dag.
Gebed van toenadering:
v. God van ons hart,
breek door in ons bestaan met uw licht, met uw kracht,
want zo is hij verschenen,
uw Zoon en onze Zon,
in dit grimmige leven en
in de grijze dagen van mensen met ziek en zeer,
met grote en kleine zorgen.
Wij bidden:
g. Ontferm U over ons, God,
wees zelf de bron van vrede en barmhartigheid
waaruit wij putten,
waaruit wij elkaar laven.
v. Amen. (De gemeente gaat zitten)
Lied: NLB 216 – Dit is een morgen als ooit de eerste
Gebed om ontferming
Het gebed wordt besloten met “zo bidden wij U en zingen”, waarna
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Kyrië: (na 2 herhalen we 1)

Loflied: NLB 315 vers 1 en 2 – Heb dank, o God van alle
leven
DE SCHRIFTEN GESPROKEN EN GEZONGEN
Gebed van de zondag:
v. - - - - - - - v. Amen, – overgaande in:
Lied: NLB 333 – Kom, Geest van God (2x te zingen)
Eerste lezing: Handelingen 2,43-3,12
De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met
ontzag.
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles
gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst
onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind
samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in
een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het
hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden
worden.
Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur
naar de tempel voor het middaggebed.
Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht;
hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de
bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden
binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals
Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets
van hen te krijgen. Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in
de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem bij zijn
rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en
enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de
tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem
lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de
tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem
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was gebeurd. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele
menigte stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo.

Schriftlied: NLB 611 vers 1, 2 en 3 – Wij zullen leven, God zij
dank
Tweede lezing: Mattheus 21,23-27
Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters
en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke
bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ Jezus gaf
hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft,
zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht
doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze overlegden
met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel, ”dan zal hij tegen ons zeggen:
“Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” Maar als we zeggen: “Van mensen, ”dan
krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet.’
Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan
zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.

Acclamatielied: NLB 458 – Zuivere vlam (a en b) 2x zingen!
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied van de zondag: NLB 990 – De laatsten worden de
eersten

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden: Na iedere gebedsintentie zegt de
voorganger: 'zo bidden wij U zingend' waarna de gemeente:367K

Stil gebed
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Mededelingen en inzameling van gaven (Tafel gereed maken)
Tafellied: NLB 381 vers 1 en 2
Tafelgebed:

(vetgedrukt door allen)

Gij die uw gemeente bijeen roept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen.
Kom over ons met uw Geest.
Gezegend zijt Gij om licht en levensadem,
woord en geestkracht.
Om mensen die leven uit kracht van U,
om Jezus van Nazaret, uw joods kind.
Die ons voorbeeld werd,
die tot op het laatst van zijn levensgang
uw Tora volbracht, toegewijd en trouw.
Die ons leerde gaan
op de oude weg van uw liefdeswoord
naar een goed wijd land waar de dood niet heerst.
Gij die uw gemeente bijeen roept
hier en waar ook ter wereld.
Kom over ons met uw Geest.
Die ons een teken heeft gesteld
waar zijn geest in openbaar en werkzaam is
tot op vandaag:
Die op de avond voor zijn dood
brood gebroken heeft
en aan zijn vrienden uitgedeeld,
die een beker wijn genomen ,
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dankgebed en zegening gesproken heeft,
die heeft gezegd:
Doet dit ter gedachtenis
aan de God die ons bevrijd heeft
uit het slavenhuis,
die ons uit de macht van de dood
bevrijden zal.
Zo doen wij dan wat hij heeft voorgedaan,
eten, drinken, delen brood en wijn,
teken van geloof dat niets bij God niet kan.
Dat ook door ons en met ons en in ons
een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde genoeg is voor allen.
Kom over ons met uw Geest.
Gezegend zijt Gij om Israël, uw heilige wijnstok
waaraan Gij ons deel hebt gegeven
door Jezus, uw dienstknecht.
Gezegend zijt Gij om het levend woord
van Mozes en de Profeten,
waaraan Gij ons deel hebt gegeven
door Jezus uw dienstknecht.
Hem noemende gedenken wij
al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen.
Voor uw aangezicht gedenken wij
de namelozen die zijn afgeslacht
in oorlog na oorlog.
Gij die uw gemeente bijeen roept
hier en waar ook ter wereld.
Kom over ons met uw Geest.
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen.
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Kom over ons met uw Geest.
Wij bidden het “Onze Vader” (gezamenlijk)
en geven elkaar daarbij in verbondenheid een hand
De Vredegroet – wij wensen elkaar de vrede van Christus
Nodiging: Kom nu, want alle dingen zijn gereed
(wij vormen samen een kring onder muziek)
Delen van brood en beker (communie) onder:

Slotlied: NLB 863 – Nu laat ons God de Here
Zending en zegen
Gemeente: “Amen”
Muziek
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… hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de
Schone heet,
om te bedelen bij de bezoekers van de tempel…
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