PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst van Schrift en Tafel op zondag 9 december 2018,
tweede advent, 9 december 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
thema voor de advent:
“al wat leeft zal Gods redding zien” (Lucas 3,6).
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
cantor, Helmer Roelofs
ouderling van dienst, Dennis van der Laan
diakenen van dienst, Jan Zijlstra en Ineke Koster
lector, Christina Huisman
toelichting:
op deze tweede adventszondag horen we twee gedichten uit het oeuvre van
Ida Gerhardt; ze zijn beide ook in het Liedboek opgenomen. Ida Gerhardt heeft
voorts samen met Marie van der Zeijde de Psalmen vertaald. Deze vertaling
heeft een hoge literaire kwaliteit en is de vertaling geworden die in het
getijdengebed van enkele Nederlandse kloosters gebeden wordt, onder meer
in Egmond en Zundert. Voor de Psalm die bij deze adventszondag hoort, (80)
putten we daaruit ( De Psalmen, uit het Hebreeuws vertaald door Ida
Gerhardt en Marie van der Zeijde, Psalm 80, 1-4, blz. 175.).
De kindernevendienst is vorige week met het advents- en kerstproject
begonnen, vanaf vandaag zingen we dit projectlied in de adventstijd bij het
vertrek van de kinderen naar de nevendienst.
Met het zondagse leesrooster uit het Dienstboek horen we de
oudtestamentische lezing en het evangelie voor deze zondag. Wat deze bindt
is het uitzien naar redding door loutering en omkeer heen en het verkondigen
hoezeer daarvoor een vooruitloper nodig is, tegendraads, hoopvol en
vasthoudend. Als alternatieve epistellezing wordt Openbaring 10 voorgesteld.
We zullen dat ook horen. Openbaring is geen toekomstvoorspelling. Beter is
het te vergelijken met een theaterstuk waarin het heden op zijn scherpst
wordt uitgebeeld - wie komt op voor de gewonde, wie doet hem recht?
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INTREDE
aansteken tafel- en adventskaarsen
gedicht, “Onder vreemden”, Ida Gerhardt (Liedboek blz. 1197)
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.
psalm - gebed van toenadering, Psalm 80
cantor: antifoon, 432B
V: Herder Israëls. hóór!
gij die Jozef leidt als uw schapen
die troont op de cherubs, verschijn ons.
Voor Efraïm, Benjamin, Manasse,
laat thans ontwaken uw kracht:
kom tot onze verlossing!
A: Breng gij, o God, ons de keer:
in het licht van uw aanschijn bevrijding!
zingen: Psalm 80 vers 6 en 7
cantor: antifoon, 432B
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië Liedboek nr. 299C (regel 1-4)
projectlied [voor de kinderen vertrekken]

Geloof met me mee dan wordt het advent.
Want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
Geloof dat vandaag Gods toekomst begint
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind.
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften Liedboek nr. 462, 1.2.6
profetenlezing uit het oude testament
Maleachi 3, 1-4
epistellezing uit het nieuwe testament
Openbaring 10,1-11,2
lied Liedboek nr. 725
evangelielezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 3, 1-6
lied Liedboek nr. 456B
vers 1.2.3: allen
vers 4: cantor
vers 5: hierna afgedrukt met verdeling “allen” en “cantor”

vers 6: cantor
vers 7 en 8: allen
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
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orgelspel
[kinderen komen terug]

DE MAALTIJD VAN DE HEER
toelichting van de diakonie
inzameling van de gaven
diakonie Zorgboerderij Noorddijkerweg
kerk
Missionair werk PKN
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
acclamatie na elke bede

nodiging
tafellied Liedboek nr. 451
tafelgebed
gedicht, “Het simpele gerei”, Ida Gerhardt (Liedboek blz. 758)
moment van stilte
onzevader gezongen Liedboek nr. 370
vers 1: cantor
vers 2 en 3: allen
vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met U
A: En met uw geest
V: wenst elkaar de vrede
[allen wensen wie om hen heen zitten (met een handdruk) vrede toe]
communio

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 439
zegen beantwoord met
A: Amen
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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.
adventszondagzondagen
adventsthema: “al wat leeft zal Gods redding zien” (Lucas 3,6).
zondag
2e advent
Schrift & Tafel
Stefanuskerk
3e advent
16 december
Stefanuskerk
4e advent
23 december
Stefanuskerk

accent
poëzie enkele gedichten van Ida
Gerhardt
muziek orgelvariaties over de lofzang
van Zacharias
verbeelding kleine selectie uit de rijke
beeldende kunst naar
Openbaring

lezingen
Maleachi 3,1-4
Openbaring 10
Lucas 3,1-6
Sefanja 3, 14-20
Openbaring 12
Lucas 3, 7-18
Micha 5, 1-4a
Openbaring 14, 1-13
Lucas 1, 39-45

liederen
451; 456b,
462,; cantor:
Helmer Roelofs
158a, 462
cantor:
Helmer Roelofs
157a, 462
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