Protestantse Gemeente Damsterboord
Zondag 27 januari 2019 – aanvang: 10.00 uur
3e zondag na Epifanie - kleur: groen – Schrift en Tafel
Ouderling van Dienst: Henk van Dijk
Organist: Gerard van Reenen
Voorganger: Ds. Rosita Fortuin
Thema: Hoe maak je God zichtbaar?

DE VOORBEREIDING
Orgel
Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst
Eerste lied: NLB 150A – Geprezen zij God (wie kan, gaat staan)
Groet en bemoediging
v. De Heer zij met u
a. ook met u is de Heer!
v. Ons begin is in de Naam van God.
a. Hemel en aarde bestaan niet zonder Hem
v. Die genadig is en ruimte geeft,
die ons draagt in leven en sterven.
a. Gij zijt de God van mijn heil,
U verwacht ik de ganse dag.
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Gebed van toenadering:
v. Gij die hart en ziel zijt van geheel ons leven,
laat uw liefde bepalend zijn voor al ons doen en laten
en help ons te ontdekken wat het nu en hier betekent
het voetspoor van uw Zoon te volgen en
liefdevol te handelen in zijn naam.
Wij bidden:
g. Kom met uw Geest in ons midden,
stem ons af op uw stem
zodat wij niet verwijderd raken van U en van elkaar
en volhardend voortgaan het daglicht tegemoet.
v. Amen. (De gemeente gaat zitten)
Lied: NLB 527 – Uit uw hemel zonder grenzen
Gebed om ontferming
Het gebed wordt besloten met “zo bidden wij U en zingen”,
waarna kyrië: (na 2 herhalen we 1)

Lied: bundel ZZZ 102 – Met nieuwe woorden (melodie: NLB 362)
1)Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.
2)Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

3
3)Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.
Voor de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we:

2. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.
Gebed bij de opening van de Schriften (Gebed van de zondag)
DE SCHRIFTEN GESPROKEN EN GEZONGEN
Eerste lezing: Jesaja 61,1-9 (volgens Oec. Leesrooster)
De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen
het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te
bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun
bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze
God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op
hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats
van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als
teken van zijn luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten
streken weer bevolken; ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis.
Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, vreemdelingen worden je dagloner of
wijnbouwer. En jullie worden priester van de HEER genoemd, dienaar van onze God zul je
heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard,
je zult je met hun luister bekleden. De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je
schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige
vreugde hun deel. Want ik, de HEER, heb het recht lief, ik haat offers van roofgoed. Ik zal
hen getrouw belonen, een eeuwig verbond sluit ik met hen. Hun kinderen zullen vermaard
zijn bij alle volken, heel de aarde kent hun nageslacht. Dan zullen allen die hen zien
erkennen: ‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’

Schriftlied: NLB 530 – De Geest des Heren is op hem
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Tweede lezing: Lucas 4,14-21 (volgens Oec. Leesrooster)
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde
zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij
kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat
naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet
Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede
nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te
maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om
een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle
aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie
deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

Uitleg en verkondiging – God zichtbaar maken
Kort meditatief orgelspel
Lied NLB 326 – Van ver, van oudsher aangereikt
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DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden: Na iedere gebedsintentie zegt de
voorganger: 'zo bidden wij U zingend' waarna de gemeente:

Stil gebed
Mededelingen, inzameling der gaven en toebereiding van de tafel
De kinderen komen er weer bij
Tafellied: NLB 387 – Als wij weer het brood gaan breken
(onder het zingen vormen wij de kring)
Tafelgebed
voorg: Gij die uw gemeente bijeen roept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen
allen: Kom over ons met uw Geest
voorg: Gezegend zijt Gij om licht en levensadem,
woord en geestkracht.
Om mensen die leven uit kracht van U,
om Jezus van Nazaret, uw joods kind.
Die ons voorbeeld werd,
die tot op het laatst van zijn levensgang
uw Tora volbracht, toegewijd en trouw.
Die ons leerde gaan
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op de oude weg van uw liefdeswoord
naar een goed wijd land waar de dood niet heerst
allen Gij die uw gemeente bijeen roept
hier en waar ook ter wereld
Kom over ons met uw Geest
voorg: Die ons een teken heeft gesteld
waar zijn geest in openbaar en werkzaam is tot op vandaag:
Die op de avond voor zijn dood
brood gebroken heeft
en aan zijn vrienden uitgedeeld,
die een beker wijn genomen ,
dankgebed en zegening gesproken heeft,
die heeft gezegd:
allen Doet dit ter gedachtenis
aan de God die ons bevrijd heeft uit het slavenhuis,
die ons uit de macht van de dood bevrijden zal
voorg: Zo doen wij dan wat hij heeft voorgedaan,
eten, drinken, delen brood en wijn,
teken van geloof dat niets bij God niet kan
allen Dat ook door ons en met ons en in ons
een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde genoeg is voor allen.
Kom over ons met uw Geest
voorg: Gezegend zijt Gij om Israël, uw heilige wijnstok
waaraan Gij ons deel hebt gegeven
door Jezus, uw dienstknecht.
Gezegend zijt Gij om het levend woord
van Mozes en de Profeten,
waaraan Gij ons deel hebt gegeven
door Jezus uw dienstknecht.
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Hem noemende gedenken wij
al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen.
Voor uw aangezicht gedenken wij
de namelozen die zijn afgeslacht in oorlog na oorlog
allen: Gij die uw gemeente bijeen roept,
hier en waar ook ter wereld.
Kom over ons met uw Geest
voorg: die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen
allen: Kom over ons met uw Geest.
Gebed: ONZE VADER .... (kunnen we elkaar een hand geven?)
De vredegroet:
De vrede van de Heer zij altijd met jullie
EN OOK MET JOU
voorg: Neemt, eet van dit brood en drinkt van de beker
en de vrede van de Heer zij met jullie allen.
De gemeenschap van brood en wijn
Onder de uitdeling zingen we NLB 117D – Laudate omnes gentes

Slotlied: NLB 837 – Iedereen zoekt U, jong of oud
Zending en zegen
v. Omdat U ons ziet, ons leven draagt
omdat U weet hebt van de soms ondraagbare last
bidden we U om bij ons te zijn, ons moed te geven.
Maak ons hart vrij om de weg te gaan tot die ander
die ons heeft beschadigd, die wij hebben beschadigd
en die wij veroordelen met onze woorden.
Wek in ons de gezindheid tot vergeving!
Maak ons hart vrij om te zoeken naar wat mensen heel maakt.
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g. (zingt) “Amen”
Orgel

