
PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
orde voor het ochtendgebed op zondag 20 september 2020, eerste van de herfst 
in de Stefanuskerk te Noorddijk; rond Cosmas en Damiaan (zie slot van dit liturgieblad) 

 
klokgelui  het klokgelui begint vanaf deze zondag om 9.50 uur. 

Dat geeft wie thuis meevieren meer tijd om verbinding te zoeken met kerkomroep 
orgelspel, Sonate in A gr.t., deel 1 van Joseph Haydn 
woord bij de opening 

……. 
[op teken van de voorganger: wie kan, gaat staan] 

 
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. 
V: Genade van God en vrede met u allen 
A: Amen 

 
openingsgebed en kaarsen aansteken 
morgenlied, Liedboek 205, cantor: vers 1 tot en met 5; allen spreken vers 6 

[na het morgenlied: noord- en zuidzijde keren zich staande naar elkaar toe] 
 

Psalmgebed, Psalm 16A – voorzang: cantor; refrein 1: gesproken door allen; cantor eindigt met refrein 2 
[na het Psalmgebed: allen gaan zitten] 
 

lezing, Matthéüs 9, 35-38 
lied, Liedboek 391, 1.2.4; cantor: coupletten; allen: refrein gesproken 
overdenking 
[bij de overdenking worden de afbeeldingen van Cosmas en Damiaan betrokken – voor wie thuis vieren: de 
afbeeldingen vindt u op onze website; voor wie in de kerk vieren: de afbeeldingen staan op het uitgereikte blad]  

 

orgelspel, Sonate in A gr.t., deel 2 van Joseph Haydn 
 
gaven en gebedsintenties 

Uw diaconale gaven zijn vandaag bestemd voor: De Schone Poort (Beautiful Gate) ondersteunt een aantal 
organisaties en projecten die zich in Afrika inzetten voor kansarme gezinnen. De nadruk ligt op het verbeteren van 
levensomstandigheden voor kansarme kinderen, het versterken van de draagkracht van gezinnen en het geven 
van informatie aan jong en oud. Het doel is om samen kinderen en families op een opbouwende manier te 
ondersteunen zonder dat de eigen verantwoordelijkheid wordt weggenomen. De ondersteuning is allereerst 
bedoeld om kinderen te laten zien en ervaren dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. U kunt uw gave overmaken op het 
rekeningnummer van de diaconie van Damsterboord: NL 28 INGB 0000 847 490.  
 
Uw gaven voor het kerkelijk werk van Damsterboord zijn vandaag bestemd voor: Leerstoel Theologie aan RUG. 
U kunt - per keer of voor een aantal collecten gezamenlijk - uw gave overmaken op het rekeningnummer van het 
college van kerkrentmeesters : NL 83 INGB 0008 2390 64, ten name van Protestantse Gemeente Damsterboord 
 

gebeden, afgesloten met het gebed des Heren   [oecumenische versie] 
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. 

  

https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/


lied, “Die innig met u leefden”, uit: Het liefste lied overzee, S.L.S de Vries ; cantor: 1.2.4; allen: 3 (gesproken) 
 

 
 

2. Omdat zij voor U leefden,  
in U gestorven zijn,  
zijn zij ons bijgebleven  
en is ons hart hun schrijn.  
Door heilig vuur gedreven  
geloofden, hoopten zij.  
Hun naam in goud geschreven  
staat ons voor altijd bij.  
 
3. Zij die nu bij U leven,  
zij leven ons vooruit.  
Zij hebben zich gegeven,  
Gij stak uw handen uit.  
Zij mochten begenadigd  
al ingaan tot uw feest.  
Het weefsel van hun daden  
wordt straks ons bruiloftskleed. 
 
4. Met hen zijn wij omgeven  
een wolk die ons omvangt.  
Het lied hier aangeheven  
voegt zich bij hun gezang.  
Wij blijven dankbaar zingen  
met wie zijn voorgegaan,  
met wie uw troon omringen,  
totdat wij naast hen staan. 

 
[wie kan, gaat staan] 

zegen 
[allen gaan zitten] 

orgelspel, Sonate in A gr.t., deel 3 van Joseph Haydn 
 
bij de koffie: buiten bij de koffie zullen we nog met elkaar lied 981 zingen – neem uw liedboek mee! 
 

aan dit ochtendgebed werken mee: Reinder de Jager (koster); Gerard van Reenen (organist), 
Helmer Roelofs (cantor); Ria van Dijk (lector); Jan Wilts (predikant). 

 
BERICHTEN 
* Cosmas en Damiaan – tweelingbroers uit Syrië, onbaatzuchtige artsen, als martelaren voor Christus gestorven 
rond 300 en als heiligen vereerd in de middeleeuwen. In tijden van nood gaf hun voorbeeld hoop. Hun gedenkdag 
valt op de laatste dag van deze week: zaterdag 26 september. 
 
* zondag 27 september 
Op zondag 27 september gaat het anders! Op de voorste rijen kunnen kinderen tot 12 jaar plaatsnemen, de dienst 
zal op hen gericht zijn – het kan niet anders of dan is de dienst op allen gericht, we dragen het kind dat we waren in 
ons mee. Het zal gaan over liefde – daar raken God en mens nooit over uitgepraat en uitgedaan. Met een hartelijke 
creatieve verwerking en dan ook nog binnen de RIVM-richtlijnen. Verder stappen de kinderen die nu naar de 
brugklas gaan over van de kindernevendienst naar de kerkdienst. Koffie en limonade na afloop buiten. 
Wel aanmelden natuurlijk. Laat vooral ieder die komen wil zich aanmelden – als alle aanmeldingen binnen zijn en we 
zouden moeten kiezen, laten we ouders en kinderen voorgaan. Dan viert u thuis mee. Maar aarzel dus niet met uw 
aanmelding. 


