PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 13 januari 2019 - 1e van Epifanie
in de Stefanuskerk te Noorddijk
bevestiging ambtsdragers
als diaken worden bevestigd:
Immy Klöpping en Thole Jan Wieringa
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
lector, Thole Jan Wieringa
ouderling van dienst, Annie van Dam
diaken van dienst, Ineke Koster

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
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. 100
gebed van toenadering
V: Heer, onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
A: Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.
… gebedsstilte …
V: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten.
Amen.
[hierna: allen gaan zitten]
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kyrië en gloria gezongen
“Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde”
uit: Alles wordt Nieuw, deel I, nr. 30
tekst: Michel van der Plas // muziek: Wim ter Burg

3. Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
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6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
lied [voor de kinderen vertrekken] Liedboek nr. 784

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het oude testament
Jesaja 60, 19-22
lied Liedboek nr. 608
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 3, 15-22
acclamatie Liedboek nr. 339A
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

DIENST DER BEVESTIGING
lied om de heilige Geest Liedboek nr. 362, 1.2
presentatie nieuwe ambtsdragers
opdracht
Broeders en zusters in Christus:
de apostel Paulus schrijft:
"er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;
er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer;
er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God,
die alles in allen werkt."
En de apostel Petrus zegt:
"dient elkander, een ieder naar de genadegaven
die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters
over de velerlei genade Gods."
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Zo worden in de gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken,
om samen met de predikanten
deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.
gebed
Heer, onze God, U loven wij,
omdat u Zoon niet is gekomen om gediend te worden
maar om te dienen.
U loven wij, omdat U mensen ten leven roept
om de aarde bewoonbaar te maken
en mens te zijn ten dienste van anderen.
U loven wij, omdat Gij uw Geest wilt schenken
en uw vuur doet neerdalen
opdat wij met brandende harten dienaren zouden zijn
in navolging van uw Zoon Jezus Christus.
Daarom, Heer onze God, Gever van alle goede gaven,
bidden wij U voor uw dienaren en dienaressen,
die groepen worden om in geloof, hoop en liefde,
uw gemeente te dienen dat zij hoog zullen opgeven van uw toekomst,
dat ze nooit gering zullen denken van uw kinderen
in hun hart bewaren
wat hun in het verborgene wordt toevertrouwd
en openlijk getuigenis zullen afleggen van uw heil
tegen alle afgoden in, die het leven van mensen schaden.
Zo bidden wij U omwille van Uw Zoon,
aan wie de macht is en de glorie nu en in eeuwigheid,
A: Amen.
vraag [te bevestigen ambtsdragers gaan staan]
Belooft u als diaken het aan u toe te vertrouwen dienstwerk te verrichten
naar de gaven u gegeven en met de inzet van uw krachten;
en belooft u -bemoedigd door de liefde en de trouw van onze Heer- uw
ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor
alle mensen die de Heer op uw weg brengt en belooft u voorgoed geheim
te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen?
antwoord, Ja, van harte.
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bevestiging
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst en
in wiens naam wij u thans in het ambt van diaken bevestigen,
verlichte u door zijn Geest, en sterke u door zijn hand,
Hij zegene u in de bediening van uw ambt,
zodat u getrouw en vruchtbaar mag wandelen tot eer van zijn Naam en tot
verbreiding van het Rijk van zijn Zoon, Jezus Christus.
Amen.
vraag aan de gemeente
[wie kan, gaat staan]
u hier aanwezig in deze kerk als gemeente van Christus:
nu deze broeder en zuster tot diaken zijn bevestigd:
belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw meeleven,
hen te dragen in uw gebeden en
met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord?
antwoord, Ja, van harte!
vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met u.
A: en met uw geest.
V: wenst elkaar de vrede
[kerkgangers wensen elkaar vrede toe]
loflied Liedboek nr. 362, 3
[hierna: allen gaan zitten]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie
kerk
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ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan]
Liedboek nr. 993
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.
Stefanusavond: maandag 21 januari, 19.30 uur in Kerkenheem
Aan Stefanus is de kerk in Noorddijk gewijd. Stefanus was een volgeling van
Jezus. Hij werd gestenigd omdat hij Jezus volgde. Daarover bericht de Bijbel in
Handelingen 7 waar een indrukwekkende toespraak van Stefanus beschreven
staat. In latere eeuwen ziet de kerk in Stefanus de eerste martelaar. In een
brief uit de 5e eeuw wordt beschreven hoe zijn beenderen worden opgegraven en als reliek de wereld overgaan.
Wat mag u verwachten op de Stefanusavond van 21 januari?
* verhaal: een verdiepende kennismaking met het Bijbelgedeelte Handelingen 7 (Jan Wilts)
* beeldende kunst: een presentatie van enkele kunstwerken die Stefanus verbeelden (Joke Gerds)
* muziek: het oefenen en samen zingen van een lied over Stefanus (Helmer
Roelofs)
* opgave (gewenst, maar niet nodig) bij Ria van Dijk: ha.hilberts@gmail.com;
tel: 050. 5491349.
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