PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
WALFRIEDGEMEENSCHAP
orde voor de dienst op zondag 2 juni 2019 - wezenzondag (exaudi)
in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg)
voorganger, ds Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen,
voorbereiding: Piet van Gijssel, Jan Zijlstra, Geert Hielema
ouderling van dienst, Henk Heidekamp
diaken van dienst, Immy Klöpping

INTREDE
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
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.
psalm, Psalm 27 uit Psalmen vrij (Huub Oosterhuis)
Jij mijn licht en bevrijding
wat zou ik nog bang zijn, voor wie?
Jij mijn vaste burcht,
wie zou ik duchten?
Mijn bedreigers zijn op weg gegaan
ze lusten me rauw
mijn doodsvijand komt eraan kom maar op, bestorm me maar
duizend tegen één,
ik sta
mijn hart kan het aan.
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Dit ene heb ik jou gevraagd:
dat ik mag zijn met jou.
Als jij mijn licht bent
vrees ik niemand,
als jij mijn rots bent
sta ik sterk.

Dit ene heb ik jou gevraagd:
dat ik mag zijn van jou.
Als jij mijn plaats bent
woon ik veilig,
bij jou in huis
ben ik goed af

Hoor je mijn stem wel?
Ja, jij, je hoort me wel.
Ik hoor jou ook, in mijn hart
hoor ik jouw antwoord.
Zoek mijn aangezicht, zeg je.

Verberg je dan nooit meer voor mij.
Wat mijn vader deed: weggaan,
wat mijn moeder deed: weggaan van mij,
doe dat nooit iemand aan, jij.

o als ik toch niet overtuigd was
dat ik jouw licht en bevrijding zal zien
nog in mijn levensdagen,
hoe moest ik verdergaan?
Ik wacht af
mijn hart kan jou aan.
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lied “Ik sta voor u in leegte en gemis”

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
[hierna: allen gaan zitten]
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kyrië & gloria
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften “Wat vrolijk over u geschreven staat”

2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Johannes 14, 15-21
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lied “Wie oren om te horen heeft”

2. Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien 'm met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst' en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
3. – Bied uw naast' de help'nde hand.
Spijzig d' armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
4. De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord,
God heeft 't tot ons gesproken.
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5. De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.
[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
tafellied “Neem en eet met elkaar”

2. Neemt en drinkt met elkaar wordt als een bedelaar
levend met een open hand die geluk om niet ontvangt.
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3. Komt, vernieuwt het verbond stemt in met hart en mond
dankt de God die leven doet ons tot liefde samenroept.
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
A: Hem zeggen wij dank.
vervolg tafelgebed (Marjoleine de Vos)
Hoewel al jaren weg, bleef je hier toch.
Soms was je een herinnering
die binnenin in leven bleef,
soms was je nergens,
want het duister ingegaan,
van ons vandaan.
Hoe wij hier staan,
omdat we willen denken aan hoe jij er was,
we willen zijn als jij,
met jou erbij en ons aaneen.
Wij zijn hier echt, we denken jou,
we delen woorden, zeggen brood
en even zijn wij samen één.
Daarom steeds weer in dankbaarheid,
een dronk op jou,
op ons,
op straks,
als je weer komt – je bent er al,
want altijd hier,
altijd nabij,
altijd bij haar,
bij hem, bij mij.
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nodiging
Ooit eens brak Jezus van Nazareth het brood en schonk de wijn voor zijn
vrienden, zijn leerlingen.
Mens geworden onder de mensen, vriend geworden met zijn vrienden en
vriendinnen. Bezield, liefdevol en zoekend naar gerechtigheid.
Wij willen vandaag ook delen van brood en wijn, tekenen van leven en van
samen. Wij willen delen omdat wij het leven willen delen met elkaar als
gemeenschap.
Als mensen die zoeken naar een weg van Liefde, Vrede en Gerechtigheid.
Iedereen is welkom aan de Tafel, iedereen wie je ook bent, waar je ook
vandaan komt, voor God zijn we allemaal gelijk.
Komt dan want alles staat klaar voor jou.
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
onder de communio zingen we:
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ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr:

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.
5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
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6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!
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

kerkdiensten volgende week: Pinskteren 9 juni
- Walfriedgemeenschap: Buitenvering: 10.30 uur
- Damsterboord: Pinskterdienst in Middelbert, Maartenskerk, 10.00 uur
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