PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor het ochtendgebed op de tweede zondag na Epifanie, 16 januari 2022
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk
klokgelui en orgelspel, Domenico Scarlatti, Sonate in b kl.t. K. 293
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, ‘Van ’t vroeglicht van de dageraad’, Liedboek 516 – cantor: vers 1, 4 en 5
[noord- en zuidzijde keren zich staande naar elkaar toe]
Psalmgebed, Psalm 66 – vers 1-9 en 19
cantor
antifoon
Heel de aarde juich voor God
noordzijde

Heel de aarde, juich voor God,
bezing de eer van zijn naam,
breng Hem eer en lof.

zuidzijde

Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden,
uw vijanden kruipen voor U, zo groot is uw macht.

noordzijde

Laat heel de aarde voor U buigen
en zingen, uw naam bezingen.’

zuidzijde

Kom en zie de werken van God,
zijn daden vervullen de mens met ontzag:

noordzijde

Hij heeft de zee veranderd in droog land,
zijn volk trok te voet door de rivier.

zuidzijde

Laten wij ons dan in Hem verheugen:
machtig heerst Hij, voor eeuwig,

noordzijde

zijn ogen waken over de volken.
Laat niemand zich tegen Hem verzetten.

zuidzijde

Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,

noordzijde

Hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.

allen

Geprezen zij God,
Hij heeft mijn gebed niet afgewezen,
mij zijn gunst niet onthouden.

cantor

klein gloria
antifoon

[allen gaan zitten]
lezing, Johannes 2, 1-12
lied, ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’, Liedboek 525 – cantor: vers 1, 2, 3 en 4; allen: vers 5
overdenking
orgelspel, Domenico Scarlatti, Sonate in e kl.t. K. 291
wij gedenken
enkele woorden ter nagedachtenis
stilte
lied, ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’, Liedboek 221, vers 1 - cantor
gaven en gebedsintenties
Uw diaconale gaven zijn vandaag bestemd voor de Dorpskerkenbeweging. De Dorpskerkenbeweging maakt deel uit
van de PKN. Ze biedt een netwerk waarin dorpskerken hun ideeën, ervaringen en vragen kunnen delen. En ze biedt
verdieping, waarbij de dorpskerkenambassadeurs een centrale rol spelen. Zie
https://www.protestantsekerk.nl/download24545/online%20versieA5%20Introductiebrochure%20Dorpskerkenbeweging.pdf

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 onderhoud van ons mooie Van
Oeckelenorgel. 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, ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’, Liedboek 791 - cantor: vers 1, 4 en 5; allen: vers 6
zegen
orgelspel, Domenico Scarlatti, Sonate in e kl.t. K. 292
aan dit ochtendgebed werken mee: Reinder de Jager (koster); Gerard van Reenen (organist),
Helmer Roelofs (cantor); Annie van Dam (lector); Jan Wilts (predikant).

predikant afwezig
Van vrijdag 21 tot en met zondag 30 januari heb ik (jw) een week vrij. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u
contact opnemen met Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050-5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com, met Mw. Tiny
Rienstra, tel 050-5417391, e-mail: j.rienstra@hetnet.nl of met Mw. Gré Busz, tel 050-5414910, e-mail:
greebusz@gmail.com of met Mw. Christina Huisman, tel 050-5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl.
Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.

