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PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
orde voor de dienst op zondag exaudi, 29 mei 2022 
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk 

 
 
orgelspel, Jan Pietersz. Sweelinck, ‘Allein zu dir, Herr Jesu Christ’ 
 
lied 335 oefenen 
 
INTREDE 

[wie kan, gaat staan] 
aansteken tafelkaarsen 
openingsgebed 
groet en bemoediging  

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. 

eerste lied, psalm 27, ‘De heer is mijn licht en mijn heil’  
Liedboek 27b, volgens aanwijzing in Liedboek 

[hierna: allen gaan zitten] 
 
kyriëgebed en gloria, Liedboek 299e; cantor I; allen II 
 
 
DE SCHRIFTEN 
bede bij de opening van de Schriften (gezongen):  
‘Hoor het woord’, Liedboek 335, op aanwijzing van de cantor 
lezing uit het oude testament 

Ruth 1 
lied ‘Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten’, Liedboek 787,  
cantor: vers 1en 3; allen: vers 2 en 4 
lezing uit het nieuwe testament  [wie kan, gaat staan] 

Johannes 14, 15-21 
acclamatie Liedboek 339F; cantor: 1e keer; allen: herhalen 
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[hierna: allen gaan zitten] 
overweging 
orgelspel, Jan Pietersz. Sweelinck, ‘Herzlich lieb hab ich dich, o Herr‘ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
toelichting van de diaconie 

* diaconale gaven, vandaag bestemd voor: kindervakantieweek Roemenië 
* rekeningnummer van het college van diakenen:  

NL 28 INGB 0000 847 490, t.n.v. diaconie PG Damsterboord 
* gaven voor het kerkelijk werk van Damsterboord vandaag bestemd voor: 
jeugdwerk PKN 
* rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters:  

NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. PG Damsterboord 
inzameling van de gaven via bankoverschrijving 

U kunt uw gaven per collecte of voor een aantal collecten gezamenlijk 
overmaken. Wilt u daarbij het collectedoel vermelden? 

lied bij de gaven ‘De aarde is vervuld’, Liedboek 650,  
 vers 1 (cantor); 6 en 7 (allen) 
 
 
gebeden met acclamatie Liedboek 368F 

dankgebed 
voorbeden 
stil gebed 
onzevader 

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. 
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ZENDING EN ZEGEN   [wie kan, gaat staan] 
slotlied ‘Aan U behoort, o Heer der Heren’, Liedboek 978 
zegen beantwoord met  

A: Amen 
 
 
 
 

 
voorganger: ds. Jan Wilts; 

organist: Gerard van Reenen; cantor: Helmer Roelofs 
ouderling: lector, 2e cantor: Henk van Dijk; diaken: Joke Smit; 

koster: Reinder de Jager 
 

 
  



4 
 

 
MEDEDELINGEN 
 
thuis meevieren 
* ga naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 

* enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie downloaden: 
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/ 
 

na de dienst: koffie en thee in Kerkenheem; iedereen welkom! 
 
volgende week 
10.00 Stefanuskerk, Pinksterzondag. 
Met medewerking van muzikaal kwintet o.l.v. Gerard van Reenen. 
Vervolg reeks van vier lezingen uit het Bijbelboek Ruth. Meer informatie over 
dit Bijbelboek op onze website. 
 
bericht uit de kerkenraad 
Begin dit jaar heeft onze predikant, ds. Jan Wilts, bij de kerkenraad het 
verzoek neergelegd om met ingang van het volgende seizoen een dag minder 
te kunnen werken, namelijk 80% in plaats van de huidige 100%. Ds. Wilts 
wordt dit jaar 65, hij heeft nog twee jaar tot zijn emeritaat. Hij doet zijn werk 
met plezier en wil zijn werk graag deze twee jaar blijven doen. Maar tegelijk 
wil hij het wat rustiger aan doen en meer tijd voor zijn kinderen, familie en 
vrienden overhouden. 
De kerkenraad heeft in principe besloten om met het verzoek van ds. Wilts in 
te stemmen. Omdat het hier een besluit betreft dat belangrijk is voor onze 
gemeente, delen we dit voornemen hierbij met u als gemeenteleden en 
stellen we u in de gelegenheid uw mening hierover kenbaar te maken. U kunt 
uw vragen en/of reactie, liefst per mail, doen toekomen aan de scriba, per 
adres scriba@damsterboord.nl  uiterlijk op 7 juni).  Daarna zal de kerkenraad 
definitief hierover besluiten en daarop de goedkeuring vragen van het breed 
moderamen van de classicale vergadering. 
De kerkenraad overlegt met ds. Wilts na het kerkenraadsbesluit over de 
invulling van zijn werkzaamheden in de komende twee jaar. De kerkenraad 
zal ook onderzoeken hoe de overblijvende werkzaamheden ingevuld kunnen 
worden. 

Lieuwe Giethoorn, voorzitter van de kerkenraad 


