PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 18 augustus (achtste van de zomer)
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Gerard van Reenen
ouderling van dienst en lector: Henk van Dijk
diaken van dienst: Jan Zijlstra
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
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.
psalm, Psalm 121 – ‘Ik sla mijn ogen op en zie’, Liedboek nr. 121
[hierna: allen gaan zitten]
Kyriëgebed, afgesloten met Liedboek nr. 301K
gloria ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’, Liedboek nr. 737, 1.2.3.15.16.17.21
DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften
‘Here Jezus, om uw woord’, Liedboek nr. 314
[omdat beide lezingen direct op elkaar volgen, bent u uitgenodigd om
voorafgaand aan de eerste lezing te gaan staan]
lezing uit het oude testament
Psalm 104, 10 - 15
lezing uit het nieuwe testament
Lucas 13, 18 - 21
lied ‘Wil je wel geloven’, Liedboek nr. 923
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
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GEBEDEN EN GAVEN
moment van gedachtenis [wie kan, gaat staan]
enkele woorden
stilte
lied ‘Jezus, ga ons voor’, Liedboek nr. 835, 1.3.4
[hierna: allen gaan zitten]
toelichting van de diaconie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie: Lilianefonds
kerk: Onderhoud kerk
ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan]
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’, Liedboek nr. 416
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
kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar
Groningen en dan PKN Stefanuskerk Emmaüskerk. De diensten blijven
ongeveer een half jaar staan.
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vrije week predikant.
Van 19 tot en met 24 augustus 2019 ben ik vrij. Als u een predikant zou willen
spreken, kunt u contact opnemen met
Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel. 050-5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com.,
Mw. Tiny Rienstra, tel. 050-5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl of met
Mw. Gré Busz, tel. 050-5414910, e-mail: greebusz@gmail.com
Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.
oogstdienst 22 september
OPROEP
Wie heeft gelegenheid om iets te bakken voor bij de koffie na de oogstdienst
op 22 september? Graag aanmelden bij Gré Busz: greebusz@gmail.com
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