
In PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
orde voor het ochtendgebed op de eerste adventszondag, 28 november 2021 
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk 
bevestiging van Joke Smit tot diaken 
afscheid van aftredende ambtsdragers: Ria van Dijk, Ineke Koster, Jan Zijlstra 

 
klokgelui 
orgelspel, twee bewerkingen van “Kom tot ons de wereld wacht” Lied 433, 

1e: Pachelbel; 2e: Buxtehude 
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 

 
Psalmgebed, Psalm 25; ‘Naar U gaat mijn verlangen, Heer’, Liedboek 25C 

cantor: refrein; daarna allen: refrein 
cantor: vers 1, 2 en 3; na elk vers allen: refrein  

[allen gaan zitten] 
 
lezing, Lucas 1, 5-25 
lied, ‘Een engel spreekt een priester aan’, Liedboek 464, 1.2, door de cantor 
overdenking 
orgelspel, "Nun komm' der Heiden Heiland" BWV 659 uit de Leipziger Choräle, Joh Seb. Bach 
 
afscheid en bevestiging 
lied, Richt op uw macht, o Here der heerscharen’, Liedboek 451, cantor: vers 1; allen: vers 2 
* woord bij het afscheid [De aftredende ambtsdragers gaan staan] 

een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken, 
namelijk van Ria van Dijk, Ineke Koster, Jan Zijlstra. 
Geliefde zusters en broeder, 
wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde  
waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. 
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, 
waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na uw afscheid. 

[De aftredende ambtsdragers gaan zitten] 
 
* vraag [te bevestigen ambtsdrager gaat staan] 

Belooft u als diaken het aan u toe te vertrouwen dienstwerk te verrichten naar de gaven u gegeven en met de 
inzet van uw krachten; en belooft u -bemoedigd door de liefde en de trouw van onze Heer- uw ambt waardig en 
trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt en belooft u 
voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? 

* antwoord: Ja, van harte. 
* bevestiging 

God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst en in wiens naam wij u thans in het ambt 
van diaken bevestigen, verlichte u door zijn Geest, en sterke u door zijn hand, Hij zegene u in de bediening van uw 
ambt, zodat u getrouw en vruchtbaar mag wandelen tot eer van zijn Naam en tot verbreiding van het Rijk van zijn 
Zoon, Jezus Christus. Amen. 

* vraag aan de gemeente [gemeente gaat staan] 



wij allemaal samen, thuis en hier in de kerk, verbonden als gemeente van Christus: nu Joke Smit tot diaken is 
bevestigd:  

belooft u haar te aanvaarden, haar te omringen met uw meeleven,  
haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer? 
wat is daarop uw antwoord? 

* antwoord: Ja, van harte 
* loflied, Liedboek 451, 3 (allen) 

[allen gaan zitten] 
 
gaven en gebedsintenties 

Uw diaconale gaven zijn vandaag bestemd voor: “Water for Everyone” (http://waterforeveryone.nl/). Water for 
Everyone is een stichting die ten doel heeft:  

"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: “eredienst en kerkmuziek” 
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 
 
- Joke vertelt over haar reis naar Lesbos 
- gebedsintentie: Ibrahim 

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

na elke intentie- eerste keer: cantor; volgende keren: allen 
V: zo bidden wij 

 
 
maaltijd van de Heer, brood en wijn 
lied, Liedboek 451, cantor: vers 4 

inzettingswoorden 
V: want Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd: 

A: Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis. 

V: Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: 

A: Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 

 
V: Gezegend zij zijn naam 

A: nu wij eten van het brood 
en drinken van de wijn, - 
totdat Hij komt, voorgoed. 

 
 
 
 

http://waterforeveryone.nl/


A: 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. 

 
delen in brood en wijn 

[wie kan, gaat staan] 
 

lied, ‘Ga, stillen in den Lande’, Liedboek 440; cantor: vers 1 en 2; allen: vers 3 
 
zegen 
orgelspel, "Nun komm' der Heiden Heiland" BWV 599 uit het Orgel-Büchlein, Joh Seb. Bach 
 

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

 

VAN ZONDAG TOT ZONDAG 
 
deze kerkdienst 
Vandaag is de eerste adventszondag. We doen in onze ochtendgebeden mee aan het leesrooster dat de Raad van 
kerken dit jaar voorstelt voor de advent. In dat rooster wordt op elke adventzondag een gedeelte uit Lucas 1 
gelezen. We horen vandaag hoe de engel Gabriël; Zacharias een boodschap brengt dat het kind dat hij en Elisabeth 
niet meer verwachten toch komt en niet alleen een antwoord op hun persoonlijk verlangen is, maar ook betekenis 
krijgt voor heel het volk. Het kind, Johannes, zal zijn volk gereed maken om de Messias te verwachten. 
In de vier adventszondag zal telkens één van de jongeren een gedeelte uit de adventskalender uit “geef licht” lezen 
als inleiding op de intenties in de voorbeden. Vandaag een gedeelte over Ibrahim, waarmee de adventskalender 
opent. U vindt de adventskalender ook aan de houten wand in de hal van Kerkenheem. 
Elke zondag – en op kerstavond- zullen we twee opeenvolgende coupletten uit Lied 464 zingen/horen, een lied bij 
Lucas 1 van Sytze de Vries op een oude melodie van Maarten Luther. 
 
Over Maarten Luther geschreven …. hij dichtte een beroemd adventslied “Nun komm, de Heiden Heiland” – het was 
een bewerking van een oud adventslied dat van de hand van Ambrosius (339-397) is. Ambrosius was in zijn tijd een 
gevierd kerkleider, hij was bisschop van Milaan, toentertijd een belangrijke stad. Luthers lied is ook in het 
Nederlands bekend: “Kom tot ons de wereld wacht”. In de Lutherse traditie hoort het bij de eerste adventzondag. 
We zingen het vandaag niet, maar dat betekent niet dat het niet te horen is. Onze organist speelt door de dienst 
heen vier bewerkingen van de muziek van dit lied. 
Ook daar hoort een verhaal bij. In de 16e eeuw, toen de Reformatie op gang kwam, zijn gregoriaanse toonzettingen 
bewerkt, zodat ze voor de volkszang geschikt werden. We hebben daar een deel van onze psalmmelodieën aan te 
danken.  
In het compendium bij het liedboek (https://www.liedboekcompendium.nl/lied/433-kom-tot-ons-de-wereld-wacht-
4_0_3 ), kunnen we over de toonzetting van Lied 433 lezen: 

“De oorspronkelijke gregoriaanse melodie werd door Luther vereenvoudigd om zo voor gemeentezang geschikt te 
zijn. Deze melodie heeft een bijzondere symmetrische bouw: de regels 1 en 4 zijn gelijk en regel 3 is een 
gevarieerde omkering van regel 2. 
Dit lied heeft een grote kerkmuzikale schat opgeleverd: van eenvoudige liedzettingen tot en met de schitterende 
Cantates 36, 61 en 62 die Bach voor de eerste adventszondag schreef.” 

 
Naast twee bewerkingen in de kerkdienst van de melodie van Lied 433 van Bach (1685-1750) zal Gerard van Reenen 
voor de dienst ook twee bewerkingen spelen. Die zijn gecomponeerd door oudere tijdgenoten van Bach. De eerste 
bewerking is van Pachelbel (1653 – 1706), hoforganist in Eisenach waar de familie Bach woonde. Pachelbel gaf onder 
meer orgelles aan een oudere broer van Bach. 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/433-kom-tot-ons-de-wereld-wacht-4_0_3
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/433-kom-tot-ons-de-wereld-wacht-4_0_3


De andere bewerking is een zetting van Buxtehude (1637-1707). Hij was organist in Noord Duitsland en 
Denemarken. Bach had grote waardering voor hem en op 20-jarige leeftijd legde Bach 485 kilometer te voet af van 
zijn woonplaats naar Lübeck om les te nemen bij Buxtehude. Vandaag komen de muzikale interpretaties die de drie 
componisten van dit oude kerklied schreven bij elkaar in onze dienst.  
 
Een lied is nooit zomaar een lied – het kent (een soms lange) geschiedenis die ons verbindt met andere perioden, 
gemeenten, muziekstijlen, en dichtregels uit de wording van de kerk. 
 
 
volgende kerkdienst 
Zondag 5 december, oecumenisch ochtendgebed om 10.00 uur in de Stefanuskerk. Deze dienst is door een groep 
parochianen en gemeenteleden voorbereid. We hebben dat deze keer online gedaan, ook dat kan. We horen dan 
het vervolg uit Lucas 1: de aankondiging aan Maria. 
 
 
uit onze gemeente 
De diaconie verspreidt voor de adventsperiode het tijdschrift: “Geef licht”. Het tijdschrift bevat informatie over de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het is bedoeld om er thuis mee aan de slag te gaan. Het middenkatern brengt 
de verhalen van vier vluchtelingkinderen – dit katern kan uitgeknipt worden en tot een adventskalender gemaakt 
worden. Voor jong en oud. Wie naar de kerk of naar een vergadering of groep komt, krijgt het aangeboden – maar 
het ligt ook op zondagmiddag in de kerk. Dan is de kerk open en als u een wandeling maakt, kunt u zo binnenlopen 
om een exemplaar mee te nemen. 
 
Verder: we gaan omzichtig met de covidmaatregelen om. Dat betekent dat we per groep bekijken wat wijs is: 
samenkomen (al dan niet met zelftest) of uitstellen. 
In elk geval kan vanavond de jongere pubereetgroep (Holy Meal II) bij elkaar komen in Kerkenheem. We koken niet 
zelf, maar eten een bezorgpizza. Dan kunnen we allemaal op onze zitplek blijven en toch gezellig bij elkaar komen. Zo 
kijken per groep wat kan.  
Het is een gedoe, maar we doen ons best, met het ochtendgebed als eerbiedig begin van elke week, met elkaar in 
verbinding te blijven in kerk en huis. En nog steeds geldt: als u een gesprek op prijs stelt – er zijn vele mogelijkheden 
om dat te realiseren, denk aan de telefoon, of een buitengesprek onder een wandeling. Schroom niet en laat het 
weten (jw). 


