PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor het ochtendgebed op zondag 17 januari 2021, tweede na Epifanie
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk
vooraf: we zijn in de afgelopen jaren gewend om op deze zondag samen met de protestantse wijkgemeente De Bron
en de Walfriedgemeenschap de “week voor het gebed om de eenheid” vieren. Dat gebeurde dan met de liturgie die
daarvoor internationaal samengesteld was en in Nederland door de Raad van Kerken uitgegeven wordt.
We kunnen dat nu niet zo doen als in andere jaren, maar zowel in De Bron als in de Emmaüskerk als in de
Stefanuskerk en in onze huizen weten we ons met elkaar verbonden.
Alle drie hebben we elementen uit de liturgie van de Raad van Kerken gekozen die zich laten inpassen in de wijze
waarop we onze vieringen in de huidige periode vormgeven. Bij ons in Damsterboord zijn dat het morgenlied, de
schriftlezing en het “Ubi caritas” daarna en het slotlied.

klokgelui
orgelspel, Sonate nr. 4 in Es gr.t. van W.A. Mozart, deel 1 (Adagio)
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
morgenlied, Innerlijk licht (Taizé) [cantor zingt]

[noord- en zuidzijde keren zich staande naar elkaar toe]
Psalmgebed, Psalm 116 – Heel mijn ziel
cantor

antifoon: De Heer heb ik lief, hij hoort mijn stem

noordzijde

De HEER heb ik lief,
hij hoort mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.
Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.
Toen riep ik de naam van de HEER:
‘HEER, red toch mijn leven!’
De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de HEER beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Kom weer tot rust, mijn ziel
de HEER is je te hulp gekomen.

zuidzijde
noordzijde

zuidzijde
noordzijde
zuidzijde
allen

cantor

klein gloria
antifoon
[allen gaan zitten]

lezing, Johannes 15, 9-17
lied, ‘Ubi caritas’, Liedboek 568a, door de cantor (enkele malen), wie wil kan mee neuriën
overdenking
orgelspel, Sonate nr. 4 in Es gr.t. van W.A. Mozart, deel 2 (Menuet)
gaven en gebedsintenties
Uw diaconale gaven zijn vandaag bestemd voor: Betheljada. Stichting Betheljada biedt een liefdevol thuis aan
kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking door zowel 24-uurszorg als dagopvang
aan te bieden en is op dat gebied een pionier in Suriname. Zij probeert een inspirerende plek te creëren waarin
het welzijn van de kinderen en de medewerkers centraal staat. Daarnaast wil Betheljada door het aanbod aan
zorg gerelateerde diensten een voorbeeld zijn voor haar omgeving.
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: jeugdwerk 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
[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.

[wie kan, gaat staan]
lied, ‘In Christus is noch west noch oost’, Liedboek 969,
cantor:
vers 1.2.3
[noord- en zuidzijde keren zich staande naar elkaar toe]
allen spreken: vers 4
[allen keren zich weer naar de oostzijde (waar het licht opgaat)]
zegen
Dat wij gezien zijn
in Gods ogen
en dat in ons
zijn licht niet dooft,
dat Hij ons steeds
tot leven blijft bewegen,
ons elkaar geeft
als thuis en toekomst.
Dat Hij zijn naam
in onze dromen schrijft,
daartoe zegene ons
de Levende,
Vader, Zoon en Geest.
A: Amen
[allen gaan zitten]
orgelspel, Sonate nr. 4 in Es gr.t. van W.A. Mozart, deel 3 (Allegro)
aan dit ochtendgebed werken mee: Reinder de Jager (koster); Gerard van Reenen (organist),
Helmer Roelofs (cantor); Annie van Dam (lector); Jan Wilts (predikant).
BERICHTEN
enquête
Op onze website staat een enquête die u online kunt invullen: https://damsterboord.nl/onzegemeente/nieuwsberichten/enquete-2020-2021/. De enquête gaat over de ochtendgebeden zoals we die sinds
maart 2020 vieren, in de kerk en via de kerkomroep thuis. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en stellen het zeer
op prijs als u de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen. Graag voor 31 januari invullen!
wakes vluchtelingen
Elke tweede woensdag van de maand, te beginnen komende woensdag 13 januari, waken we bij de 500 (en meer)
vluchtelingen, om half acht in de kerk. Thuis kunt u ook meewaken: zie de agenda van onze website.
volgende week
zondag 24 januari, 10.00 uur Stefanuskerk, derde na Epifanie, Marcus 1, 14-20

