PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag LAETARE in de Stefanuskerk te Noorddijk

De steniging van Stefanus, Rembrandt van Rijn 1635
Anja Bottema schreef dit gedicht over Stefanus:
Stefanus aanvaardt zijn lot
op de weg van waarheid en het leven.
Dan vind je God
die liefde zal geven.
Het einde is begin
God geeft het leven zin.
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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 122
cantor: antifoon: Liedboek nr. 535E
allen: Liedboek nr. 122, 1.2.3
cantor: antifoon: Liedboek nr. 535E
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië cantor: Liedboek nr. 368E
lied [voor de kinderen vertrekken]
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DE SCHRIFTEN
lied Liedboek nr. 825, 8.9.10
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Handelingen 7, 54-60
[hierna: allen gaan zitten]
lied “Stefanus” ; tekst: Gert Landman; melodie “Everton”
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cantor
2. Geest van God en vuur van Jezus,
steek ook nu ons hart in brand,
dat wij zien de Zoon des Mensen,
staande aan Gods rechterhand,
toegejuichd door martelaren:
Stefanus en zo veel meer dat ook wij als heil’gen,
oog in oog staan met de Heer.
allen
3. Met de Heer die ons de toegang
tot Gods troon ontsloten heeft:
die zich in de oude Adam
sterven deed en eeuwig leeft;
die de nieuwe Mens deed opstaan
en voor ons die mens’lijkheid
altijd hooghoudt bij de Vader altijd voor de zijnen pleit.
4. God die zo uw wereld liefhad.
dat Gij zond uw eigen Zoon,
om ons mens-zijn te bevrijden
en te brengen voor uw troon maak ons tot zijn deelgenoten;
leid ons, pelgrims, naar uw feest,
waar wij driewerf U bezingen:
Vader, Zoon en heil’ge Geest.
overweging rondom Stefanus
orgelspel
[kinderen komen terug]

DE MAALTIJD VAN DE HEER
toelichting van de diakonie
inzameling van de gaven
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diakonie
kerk
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
nodiging
tafellied Liedboek nr. 377, cantor: 1; allen: 2.3.4
tafelgebed
V: … die het brood nam,
God zegende, het brak en zei: dit is mijn lichaam voor jullie
doe dit tot mijn gedachtenis ….
… en de beker heeft genomen en gedankt en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond bezegeld met mijn bloed
doe dit, zo dikwijls als jullie die drinken
tot mijn gedachtenis …
A: Gezegend die komt
in de naam van de HEER
Hosanna de Zoon van David!
vervolg tafellied Liedboek nr. 377, 5.6.7
onzevader
[tijdens het bidden van het onzevader kunnen wij elkaar een hand geven]
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

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 546
zegen beantwoord met
A: Amen
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organist, Gerard van Reenen
cantor, Helmer Roelofs
ouderling van dienst, Dennis van der Laan
diaken van dienst, Thole Jan Wieringa
lector, Christina Huisman
voorganger, ds. Jan Wilts
De kunstwerken in deze dienst zijn gemaakt door:
Anja Bottema, Antoinet Dunning, Bertha Buist, Christina Huisman, Erwin
Duisterwinkel, Henk Heidekamp, Hilda Hofstra, Joke Gerds, Ria van Dijk, Truus
Schoonhoven

MEDEDELINGEN
over deze zondag
De vierde zondag in de veertig dagen heet “laetare”; dat betekent: “verheug
u”. De kleur van de zondagen in de 40 dagen is paars, een kleur van inkeer en
berouw. En het wordt Pasen. Vooruitziend naar Pasen wordt op één zondag
de paarse kleur met wit gemengd, de kleur voor Pasen. Paars en wit vormen
samen roze. Ruim een jaar nu hebben we in Damsterboord ook een roze
antependium; gemaakt door vaardige gemeenteleden. Het ligt vandaag op
tafel. Het verlangen naar Pasen zet de toon - daarom een opgewekte
antifoon “verheugt u”. Deze antifoon is ontleend aan Jesaja: hoofdstuk 66,
10-11, een woord dat de vreugde uit de Psalm voor deze zondag, Psalm 122,
kernachtig weergeeft.
[deze toelichting vindt u samen met alle andere in een document op onze
website; rubriek: “Nuttige documenten”]
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
paasontbijt. Op Paasmorgen (zondag 21 april) is ieder welkom bij ons
Paasontbijt in Kerkenheem. Opgave graag bij Gieneke Tillema:
Gieneke.tillema@live.nl, 0643175117.
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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