PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 17 februari, zesde na epifanie
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst, Douwe Hollenga
diakenen van dienst, Jan Zijlstra en Ben Spruijtenburg
cantor, Grietie Hollenga
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.
psalmengebed, Psalm 145
gezongen
cantor: 514C (antifoon)
allen: 145, 1.2
gesproken
V: Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat, richt hij op.
A: Allen zien hoopvol naar u uit,
u geeft brood op de juiste tijd.
Gul is uw hand geopend
u vervult het verlangen van al wat leeft.
gezongen
cantor: 514C (antifoon)
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria Liedboek nr. 281
cantor: van couplet 1, 2 en 3: eerste twee regels
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allen: van couplet 1,2, en 3: “kyrië eleison!” en heel vers 6 en 10
lied [voor de kinderen vertrekken] Liedboek nr. 784
cantor: voorzang

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het oude testament
Psalm 140, 13-14
lezing uit het nieuwe testament[wie kan, gaat staan]
Lucas 6, 17-26
lied Liedboek nr. 391 (couplet: cantor; refrein: allen)
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

DE MAALTIJD VAN DE HEER
toelichting van de diakonie
inzameling van de gaven
diakonie
kerk
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
nodiging
tafellied Liedboek nr. 992
tafelgebed
V: De Heer zij met u!
A: en met uw geest
V: Verheft uw harten
A: Wij zijn met ons hart bij de HEER
V: Zegenen wij de HEER onze God
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A: Hem zeggen wij dank.
vervolg tafelgebed
onzevader
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
dankgebed

ZENDING EN ZEGEN
slotlied, Psalm 103 [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 103, 1.2.9
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.

3

