PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
ROOMS-KATHOLIEKE WALFRIEDGEMEENSCHAP
orde voor de oecumenische dienst op zondag 2 september 2018
11e van de zomer
in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg)
voorganger, ds Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
voorbereiding: Ellen Rigtering, Piet van Gijssel, Jan Zijlstra
ouderling van dienst, Douwe Hollenga
INTREDE
[wie kan, gaat staan]
eerste lied, psalm, “Alles wat adem heeft, love de Here”, 1.6.7
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1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.
Halleluja! Halleluja!
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!
bemoediging en groet [wie kan, gaat staan]
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.
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
V: Laten we elkaar vrede wensen!
[na elkaar vrede gewenst te hebben gaan allen zitten]
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toenadering, kyrië en gloria, “Wij zoeken hier uw aangezicht”, 1.2.3.4.5.6

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
4. Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!
6. De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften, “Niet als een storm, als een vloed”, 1.2.3

1. Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
lezing uit het oude testament
Prediker 6, 7-9
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lied, “Niet als een storm, als een vloed”, 4.5

4. Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.
5. Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Marcus 8, 22-36
lied, “Niet als een storm, als een vloed”, 6.7

6. Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
acclamatie na elke bede:
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stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie, Lilianefonds
kerk, oecumenische activiteiten

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan], “Gezegend die de wereld schept”, 1.2.3.4.5.6

1. Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.
2. Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.
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3. Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.
4. Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.
5. Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.
6. Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.
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.
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: Amen. [gezongen]
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom -daarna voor wie mee wil: natuurwandeling
onder leiding van Ellen Rigtering; er zal gewandeld worden door verrassende
plekjes natuur in de wijk Lewenborg en in Kardinge.
voor uw agenda: donderdag 4 oktober, oecumenische gespreksavond
onderwerp: Franciscus van Assisi en Paus Franciscus
milieu, klimaat en eerbied voor de schepping
plaats en tijd: Emmaüskerk, donderdag 4 oktober, 19.30-21.30
opgave, indien mogelijk bij
Hilda van Schalkwijk: h.van.schalkwijk@home.nl
Jan Wilts: janwilts@damsterboord.nl
meer informatie in ons gezamenlijke kerkblad De Rotonde
gespreksgroepen Damsterboord 2018-2019
puber-eetgroep, voor brug- en tweede klassers
Samenkring, voor mensen met een verstandelijke beperking
gesprekskring Engelbert, voor inwoners van de MEERdorpen
Bijbelkring Emmaüskerk, over gelijkenissen
gesprekskring Kerkenheem, over wat er toe doet in ons leven
“tijd voor een goed gesprek”, open kring in Het Dok
meer informatie in De Rotonde, KerkinStad en op onze website, van harte
welkom op een kring die bij u past.
toekomst Damsterboord
U kunt meepraten op maandagavond 24 of woensdagavond 26 september in
Kerkenheem of dinsdagmiddag 25 september in de Emmaüskerk.
Meer informatie in de Rotonde, KerkinStad en op onze website.
Geef u gerust op!
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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