PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag OCULI, 24 maart 2019
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
cantor, Grietie Hollenga
ouderling van dienst, Annie van Dam,
diaken van dienst, Thole-Jan Wieringa
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De HEER zal bij u zijn
A: De HEER zal u bewaren.
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, gezongen en gebeden, Psalm 25
cantor: antifoon: Liedboek nr.535D
allen: Liedboek nr. 25, 7
V: Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
Zie met hoevelen mijn vijanden zijn,
hoe ze me dodelijk haten.
A: Behoed mij en bevrijd mij,
maak mij niet te schande, want ik schuil bij U.
[vers 18-20; onberijmd]
allen: Liedboek 25, 10
cantor: antifoon Liedboek nr. 535D
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië Liedboek nr. 299D (regel 1-3); I cantor; II allen
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projectlied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
[naar: Dienstboek, zondag oculi – blz. 102]
V: Eeuwige,
Gij laat u vinden
waar mensen samenkomen
om U te zoeken.
We bidden U:
roep uw Naam uit in dit uur
2

richt onze ogen
op U.
Dat uw beminde Zoon, Jezus, als Mozes,
ons leidt naar het land
waar uw woord gerechtigheid schept
in deze 40 dagen en heel ons leven,
A: Amen
lezing uit het oude testament [wie kan, gaat staan]
Job 6, 14-16
lezing uit het nieuwe testament
Lucas 13, 1-9
lied Liedboek nr. 561
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden na elke bede acclamatie: 368D; eerste keer: cantor; daarna: allen
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 969
zegen beantwoord met
A: Amen
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee in Kerkenheem; iedereen welkom!
Gesprek over de pioniersplek van Damsterboord.
over deze zondag
De derde zondag in de veertig dagen heet “oculi”; dat betekent: “ogen”. Zo
begint de antifoon bij het tweede deel van Psalm 25:
Mijn ogen zijn gericht op u;
bevrijd mijn voeten uit het net!
Met deze bede betreden we dit uur.
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie
komende zondag
zondag 31 maart, laetare: dienst rond Stefanus; inmiddels heeft een aantal
mensen geboetseerd en geschilderd - de resultaten zullen op 31 maart in de
kerk te zien zijn. Ze vormen kleurrijke en beeldende illustraties bij het verhaal
van Stefanus, elk met een eigen zeggingskracht.
zondag 7 april, judica me: oecumenische dienst in de Emmaüskerk
kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar
Groningen en dan PKN Stefanuskerk. De diensten blijven ongeveer een half
jaar staan. Met ingang van april 2019 vervalt de mogelijkheid om diensten
vanuit de Emmaüskerk uit te zenden en te beluisteren.
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