PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 18 november 2018
negende van de herfst
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Gerard van Reenen
Ouderling van dienst: Henk van Dijk
Diaken: Geert Hielema
Lector: Ria van Dijk
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade van God en vrede met 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 en gebed van toenadering, psalm,
zingen: ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’; liedboek nr: 116, 1.2
zeggen: V: De HEER is genadig en rechtvaardig
A: onze God is een God van ontferming
V: de HEER beschermt de eenvoudigen
A: machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd
[vers 4 en 5 onberijmd]

zingen: liedboek nr: 116, 8
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië liedboek nr: 299 d, regel 1-3 (elke regel wordt herhaald)
gloria ‘Loof overal, loof al wat adem heeft’; liedboek nr: 867
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lied [voor de kinderen vertrekken]

2. Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
ervaart met ons het licht van God,
door wat er wordt verteld.
3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal!
DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het oude testament
Psalm 13
lied ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’; liedboek nr: 912, 1.2
lezing uit het nieuwe testament, epistel
Openbaring 6
Lied liedboek nr: 912, 3.4
lezing uit het nieuwe testament, evangelie [wie kan, gaat staan]
Marcus 12, 38-13, 2
acclamatie liedboek nr: 339 b
[hierna: allen gaan zitten]
2

overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie: UAF
kerk:

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan]
‘Gij hebt, o Vader van het leven’; liedboek nr: 823
zegen beantwoord met
A: Amen

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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kerkdienst volgende week
zondag 25 november, 10.00 uur, Stefanuskerk, gedachteniszondag
Film: My Sister’s keeper
In de film komen thema’s aan de orde als: hoe ga je om met ziekte, met de
dreiging van de dood? Hoe ver ga je met behandelen? In de film wordt ook
duidelijk dat de ziekte van een gezinslid veel invloed heeft op het hele gezin.
Kortom een film die tot nadenken en gesprek uitnodigt.
Wanneer: 22 en 29 november (donderdagavonden)
Hoe laat: 20.00 uur
Waar: Emmaüskerk, Ra 4, Groningen
Inleider: pastor Hilda van Schalkwijk
Opgave: tel. 0594-507800 of h.van.schalkwijk@home.nl
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