PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
WALFRIEDGEMEENSCHAP
orde voor de dienst op zondag 3 februari 2019, vierde na epifanie
in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg)
voorganger, ds. Jan Wilts
voorbereidingsgroep: Lidy van Duijn en Gré Busz
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst, Gré Busz
diaken van dienst, Immy Klöpping

INTREDE
eerste lied, psalm, “Heel de aarde jubelt en juicht” (67) [wie kan, gaat staan]

2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
refrein
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3. Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. refrein
4. Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid. refrein
groet en bemoediging
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.
gebed van toenadering [gezongen] “Neem mij aan zoals ik ben”

[hierna: allen gaan zitten]
2

kyrië en gloria na de intenties:
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kindernevendienst
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften “Niet als een storm, als een vloed”

2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
lezing uit het oude testament:
Jeremia 1, 4-10
lied
3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
4. Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.
7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
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lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 4, 14-30
lied: ”voor mensen die naamloos”

[hierna: allen gaan zitten]
2. Voor mensen die roepend, tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken, brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
3. Voor mensen die vragend, wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden, God wil ons horen:
wij worden verstaan.
4. Voor mensen die hopend, wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
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overweging
orgelspel [kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
na elke intentie:

dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie
kerk
presentatie catalogus interkerkelijke bibliotheek

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] “God heeft het eerste woord”
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2. God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.
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]

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
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