PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 19 meid 2019,
vijfde zondag van Pasen; in de Stefanuskerk te Noorddijk

KINDERDIENST

[Rembrandt van Rijn;
de terugkeer van de verloren zoon; ets - 1636]
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INTREDE
aansteken kaars
[wie kan, gaat staan]
gedicht “Bellenblaas” Liedboek blz. 1293
groet en bemoediging
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
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.
eerste lied, psalm, Liedboek nr. 216
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria Liedboek nr. 299J

DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften
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korte inleiding op de Schriftlezing
lezing uit het nieuwe testament
Lucas 15, 11-32
muziek (orgel en viool) “Alle Menschen werden Brüder”
lied Liedboek nr. 185
verwerking
gesprek
lied Liedboek nr. 784

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
inzameling van gaven en gebedsintenties
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader [gezongen] Liedboek nr. 369B

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 423
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]
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voorganger, ds. Jan Wilts
voorbereiding: Karla Meulenbelt, Marjon Kloosterman, Jacoline van der Laan,
Joke Smit
organist, Gerard van Reenen
violist, Mare van der Vegt
ouderling van dienst/lector, Gré Busz

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. De diensten blijven ongeveer een half
jaar staan.
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