PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de gastdienst op zondag 21 juli 2019; vijfde van de zomer
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst/lector, Annie van Dam
diaken van dienst, Immy Klöpping

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
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.
eerste lied, psalm 119, Liedboek nr. 119, 7.8.9
gebed van toenadering, Psalm 119, 25-28
(onberijmd; vertaling Gerhardt Van der Zeijde)
V: Mijn ziel komt niet los van het stof;
geef gij, naar uw woord, mij nieuw leven.
Spreek ik u van mijn wegen, gij antwoordt:
A: leer mij wat uw verbondseisen zijn.
V: Leer mij zien hoe uw opdrachten wijzen:
zó mag ik ow wonderen bepeinzen.
Mijn ziel blijft schreien van droefheid;
A: richt mij op getrouw aan uw woord.
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria Liedboek nr. 299E
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DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften Lied 214, 1.2
lezing uit het oude testament
Leviticus 19, 33-34
lied Liedboek nr. 214, 4.5.6
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 10, 38-42
lied/acclamatie Liedboek nr. 214, 8
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN
lied bij gebeden en gaven Liedboek nr. 829
toelichting van de diakonie
gebeden
[na elke intentie gezongen acclamatie: Liedboek nr. 368G]
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 992
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.
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V: Aan ons eind en nieuw beginnen,
A: de barmhartigheid van God
V: om ons te ontvangen en thuis te brengen.
A: Amen. [gezongen]

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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