PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor het ochtendgebed op zondag 22 november 2020, gedachtenisdienst
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk
klokgelui
orgelspel, ‘Prelude’ van Jaak Lemmens en ‘Andantino’ van César Frank
woord bij de opening
…….
[op teken van de voorganger: 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.
openingsgebed en kaarsen aansteken, door de lector
morgenlied, ‘Die ons schiep’, Liedboek 266 – door de cantor
1. Die ons schiep,
en ook nu nog
– als hier de nacht ons
overmant –
houdt in de holte
van uw hand,

4. ken ons hart,
zo onrustig,
vol van zichzelf is
het verblind,
totdat het rust in
U weer vindt.

5. Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht.
Zegen ons met uw
aangezicht.

[allen gaan zitten]
lezing, Matthéüs 5, 1-10
lied, ‘Niet als een storm, als een vloed’, Liedboek 321
cantor
1. Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

cantor
3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

allen spreken
2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

cantor
4. Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

cantor
7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
overdenking

gedachtenis [wie kan, gaat staan]
lied ‘Vrienden die zijn overleden’, Liedboek 733, door de cantor
1. Vrienden die zijn overleden,
al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede
van uw ene naam.

2. Laat ze niet tot niets bevriezen
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.

3. Allen die zo, zonder adem
biddende, zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste naam.

wij gedenken uit de kerkelijke gemeenschap van Damsterboord
naam
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Matheis Cornelis Noya
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30 september 2020

wij gedenken samen met wie verbonden zijn met onze kerkelijke gemeenschap hen die zij in liefde,
genegenheid en vriendschap in hun hart bewaren
moment van stilte
[allen gaan zitten]
orgelspel, Prelude en Fuga in D gr.t. van Adolph Hesse

gaven en gebedsintenties
Uw diaconale gaven zijn vandaag bestemd voor: Stichting Water for Everyone De Stichting heeft als doel:
het bieden van hulp, alsmede het meewerken aan duurzame projecten op het gebied van schoon drinkwater &
sanitatie voorzieningen, aan de bevolking, ongeacht hun nationaliteit en religie, in ontwikkelingslanden of landen
die getroffen zijn door natuurrampen of interne conflicten (burgeroorlogen)
U kunt - per keer of voor een aantal collecten gezamenlijk - 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 het pastorale werk van de
Protestantse Kerk in Nederland. 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
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.

[oecumenische versie]

[wie kan, gaat staan]
lied, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’, Liedboek 416
cantor:
1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
2. Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
3. Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
allen spreken
Ga met God en Hij zal met je zijn,

zegen
beantwoord met: Amen
aan dit ochtendgebed werken mee: Reinder de Jager (koster); Gerard van Reenen (organist),
Henk van Dijk (cantor); Gré Busz (lector); Jan Wilts (predikant).
BERICHTEN
het verlaten van het kerkgebouw
* wie op de achterste rij zit, kan eerst opstaan en de kerk verlaten – en dan zo naar voren toe, rij voor rij
* wilt u bij het verlaten van de kerk anderhalve meter afstand tot de andere kerkgangers bewaren?
* de gasten-kerkgangers die een uitnodiging per brief ontvangen hebben, zijn welkom in Kerkenheem, daar staat in
een ruime opstelling koffie klaar; daar ligt ook de kaars gereed.
zondag 29 november
* eerste advent, 10.00 uur, Stefanuskerk

