
 
PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD //  WALFRIEDGEMEENSCHAP 
orde voor het ochtendgebed op 5 december 2021 
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk 

 
klokgelui 
orgelspel, Variaties over .... van Wenceslas Tomaschek 
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, ‘Uit de schemer van de tijden’, Liedboek 745, cantor: vers 1, 2, allen: 4 
 

 
2.Voor het kind dat niet kan spelen 
en geen veilig huis meer kent; 
dat geen kans krijgt om te leren, 
uitgebuit wordt en miskend; 
dat geweld gewoon gaat vinden 
en gepantserd verder leeft… 
God, behoed al deze kinderen, 
dat uw aarde toekomst heeft. 

 
 
 
  



4.Voor wie reizen in den vreemde, 
voor wie overvallen wordt 
door de stormen, door de schemer, 
door de honger, door tekort, 
die geen eigen grond meer hebben, 
die gevlucht zijn om het brood; 
God, dat wij elkaar behoeden 
én in weelde én in nood. 
 
Psalmgebed, Psalm 80, ‘God van de heerscharen’ Liedboek 80a 
 cantor: refrein, daarna allen: refrein 
 cantor: vers 1, 2, 3, 4 en 5; na elk vers allen: refrein 

 
Herder van Israël, hoor ons aan, 
die troont op de cherubs, verschijn met luister. 

 
Werp uw macht in de strijd, 
kom om ons bij te staan. 
 
God van de heerscharen, keer toch terug, 
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. 
 
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, 
het stekje dat Gij hebt gekweekt. 
 
Laat uw hand op uw gunsteling rusten, 
op het kind dat Gij grootgebracht hebt. 
 
Vers 6; allen: noord en zuidzijde in canon 

 

 
[allen gaan zitten] 

lezing, Lucas 1: 26-38 
  



lied, ‘Een engel spreekt een priester aan’, Liedboek 464; cantor: 3, allen: 4 

 

4. De hemel spreekt, Maria hoort, 
zij geeft zich over aan dat woord. 
Daarom zal zij de moeder zijn 
van Gods geheim, een kindje klein! 
 
 
overdenking 
orgelspel, uit: Cantique de la Vierge "Magnificat" van Jehan Titelouze 
 
gaven en gebedsintenties 
Uw diaconale gaven zijn vandaag bestemd voor: Werelddiaconaat. Het werelddiaconaat richt zich op 

ontwikkelingssamenwerking, het milieu, vluchtelingenhulp en hulp aan ex-gedetineerden, veelal in samenwerking en 

ter ondersteuning van NGO's, hulpverlenings- en mensenrechtenorganisaties. 

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: Pioniersplek Overstag 
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] 

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

 
 
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, ‘Verwacht de komst des Heren’, Liedboek  439; cantor: 1, 2; allen: 3 

 
2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
3. Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 
zegen 
orgelspel, uit: Cantique de la Vierge "Quia respexit" van Jehan Titelouze 
 

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

 
 


