PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 16 juni 2019
in de Stefanuskerk te Noorddijk

PROKKELKERKDIENST
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INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
gedicht: “Geef mij je hand”
Geef mij je hand
geef mij ze allebei,
en vertel me even
dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij!
Geef mij je hand,
geef mij je hart er bij.
Wil me altijd geven
liefde om te leven
zonnig en blij, zonnig en blij!
Geef mij je hand,
geef mij je lach er bij,
en blijf heel je leven
een beetje vreugde geven
ook aan mij, ook aan mij!
Geef mij je hand,
geef mij ze allebei,
en vertel me even
dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij!

[Toon Hermans]

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.
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eerste lied “Dank u voor deze nieuwe morgen” Liedboek nr. 218

2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron.
3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen, dank U dat ik groei.
4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom.
5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken dat ik danken kan.
gebed van toenadering
Gewoon samen leven,
Geen dingen die niet gaan,
Alleen maar dit te weten,
Samen kunnen wij het aan.
[hierna: allen gaan zitten]

3

kyrië en gloria, “Grote God, wij loven u” Liedboek nr. 413

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften, “De Heer is mijn herder” Liedboek nr. 23b

2. De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel, Hij draagt m’als ik viel.
5. De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen zijn liefde m’altijd.

lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 5, 27-32
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Lied “Kijk eens om je heen”, Alles wordt Nieuw nr II, 28

2. Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder mens bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
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instrumentale muziek
solisten:
lied, “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere” Liedboek nr. 868

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
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GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
inzameling van de gaven
diaconie:
kerk:
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ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan], “Nu wij uiteengaan” Liedboek nr. 423

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede: ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
3. Voor alle mensen op onze weg: vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak: ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
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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aan deze kerkdienst werken mee:
Ammy de Raad, Anneke Burgler, Annelies Peutz, Christina Huisman,
Dorothee, Eildert Bijholt, Erwin Duisterwinkel, Geertje Elstrodt, Hennie
Bos, Hilco Tuin, Joke Martens, Lizette Gemmink, Peter Pot, Ria van Dijk, Ria
Scheringa, en Rosa Zuidveld.
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: dhr. Gerard van Reenen
ouderling van dienst: dhr. Dennis van der Laan
diaken van dienst: mw. Immy Klöpping
lector: mw. Immy Klöpping

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.
volgende week, zondag 23 juni, 10.00 uur Stefanuskerk, ds. H van Houte.
vrije weken predikant
Van 16 juni 14.00 uur tot en met 7 juli ben ik vrij. Als u een predikant zou willen
spreken, kunt u contact opnemen met Mw. Tiny Rienstra, tel 050.5417391; email: j.rienstra@hetnet.nl. of Mw. Bertha Buist, tel 06.24387372, e-mail:
Bertha.buist@gmail.com Zij kunnen u in contact brengen met een
waarnemend predikant. (ds. Jan Wilts).
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