PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 19 augustus 2018
negende zondag van de zomer
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst/lector, Bertha Buist
diaken van dienst, Geert Hielema
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.
eerste lied, psalm, Liedboek nr. 95, 1
gebed van toenadering Psalm 95, 6 en 7 (onberijmd)
V: Ga binnen, laten we buigen in aanbidding,
knielen voor de Heer, onze maker.
A: Ja, hij is onze God
en wij zijn het volk dat hij hoedt,
de kudde door zijn hand geleid
[hierna: allen gaan zitten]
vervolg Psalm: Liedboek nr. 95, 2
kyrië en gloria Liedboek nr. 299E

DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften Liedboek nr. 848, 1.2
lezing uit het oude testament
Prediker 4, 17 tot en met 5, 6
lied Liedboek nr. 848, 3.4
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lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Marcus 7, 31 tot en met 37
lied Liedboek nr. 848, 5
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden [na elke intentie acclamatie - Liedboek nr. 368G)
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader [gezongen - Liedboek nr. 369B]
inzameling van de gaven
diaconie: Schoone Poort, Kaapstad
kerk: onderhoud orgel

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 316
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
bij de Schriftlezingen
Zonder al te vast stramien lezen we in de kerkdiensten met enige regelmaat
uit Prediker. Het begin daarmee maakten we in de zomer van 2016. De eerste
vier hoofdstukken zijn inmiddels te horen geweest. Vandaag horen we het
begin van hoofdstuk 5, waarin het accent om horen en spreken ligt. Over
twee weken, zondag 2 september, horen we in de oecumenische dienst in de
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Emmaüskerk hoofdstuk 6, 7-9, over de waarde van wat het “gewone leven”
heet. In Prediker wordt dat verbonden met zien. Zo komen eerst “horen en
spreken” en dan “zien” aan de orde. Dat sluit dan weer mooi aan bij de
evangelielezingen uit het officiële rooster uit Marcus. Vandaag gaat dat over
Jezus die een doofstomme aanraakt ((7, 31-37); over twee weken over Jezus
die een blinde bij de hand neemt (8, 22-26). De één zal horen, de ander zien.
Voor de uitleg sluit ik aan bij de commentaar van Thomas Krüger uit 2000. Hij
leest Prediker (ook) als een leerproces van een koning die afstand moet doen
van zijn koninklijke macht, zijn wijsheid daarmee zuivert en kan verbinden
met de kwetsbare en kostbare waarde van mens en wereld als gave van God.
na de dienst: koffie en thee; iedereen 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.
vrije periode predikant
Van 20 augustus tot en met 25 augustus ben ik (jw) nogmaals een week 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.
herinnering enquête
U bent allen van harte uitgenodigd de enquête in te vullen die de kerkenraad
samengesteld heeft met het oog op de ontwikkelingen in de komende jaren
in Damsterboord. U vindt de enquête op onze website:
www.damsterboord.nl .
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