PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 11 november 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts,
medewerkers kindernevendienst, Marjon Kloosterman, Jacoline van der Laan
cantor/lector, Grietie Hollenga
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst, Douwe Hollenga
diaken van dienst, Geert Hielema
vooraf
onder leiding van de cantor oefenen we enkele liederen
INTREDE
aansteken tafelkaarsen; lampions op tafel zetten
zingen:
11 november is de dag
dat ons lichtje, dat ons lichtje
11 november is de dag
dat ons lichtje branden mag!
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
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, , Liedboek nr. 216
[hierna: allen gaan zitten]
gedicht en inleiding
Ik loop hier met mijn lantaren
en mijn lantaren met mij.
Daarboven stralen de sterren,
beneden stralen wij.
Mijn lichtje schijnt,
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ik zing bij uw deur,
uw gave maakt mij blij.
Ons licht schijnt,
wij zingen bij uw deur,
uw gave maakt ons blij.
[vrij naar Freya Jaffe, “Ik loop hier met mijn lantaren”]
kyrië Liedboek nr. 301C
gloria Liedboek nr. 309A; voorzang: cantor

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Marcus 12, 28-34
lied Liedboek nr. 304
[hierna: allen gaan zitten]
overweging in de vorm van verhaal
zingen
Sint Maarten, Sint Maarten, is jarig vandaag
nu branden de lichtjes, dat doen wij zo graag!
orgelspel [kinderen delen uit]

GEBEDEN EN GAVEN
gedachtenis
woord van herinnering
stil moment
lied: Liedboek nr. 848 1.5
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
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stil gebed
onzevader [gezongen] Liedboek nr. 369B
beden (regel 1-9): cantor
lofprijzing (regel 10 en 11): allen
inzameling van de gaven
diaconie
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 832 (canon)
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
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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