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PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
orde voor de dienst op zondag jubilate, 8 mei 2022 
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk 

 
orgelspel: uit de sonate in C gr.t. van Joseph Haydn: Allegro con moto 
 
INTREDE 

[wie kan, gaat staan] 
klokluiden 
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, Liedboek 640C en 66 
cantor (antifoon): 640C 
allen: Liedboek 66: ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’, 1.3.7 
cantor (antifoon): 640C 

[hierna: allen gaan zitten] 
 
kyriëgebed   
kyrië en gloria, Liedboek 301K en 652 

301K: cantor: I; allen: II 
Liedboek 652: ‘Zing jubilate voor de Heer’, cantor: 1; allen: 2,3,4 

 
 
DE SCHRIFTEN 
gebed bij de opening van de Schriften 
lezing uit de deuterocanonieke boeken 

1 Makkabeeën 4, vers 36-43 en 52-58 
Lied: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’, Liedboek 971 
lezing uit het nieuwe testament  [wie kan, gaat staan] 

Johannes 10, 22-30 
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acclamatie Liedboek 339F; cantor 1e keer; allen herhalen 
[hierna: allen gaan zitten] 

 
overweging 
orgelspel, uit de sonate in C gr.t. van Joseph Haydn: Adagio 
 
 
gedachtenis 

enkele woorden 
moment van stilte 
lied: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’, Liedboek 512, vers 1.5.6.7 (allen) 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
toelichting van de diaconie 

* diaconale gaven, vandaag bestemd voor: Kerk in Actie 
* 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: 
Pioniersplek Overstag 
* 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: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’, Liedboek 992,  
allen: vers 1.2.3; cantor: vers 4 

 
gebeden met acclamatie Liedboek 368F;  

cantor: 1e keer; volgende keren: allen 
dankgebed 
voorbeden 
stil gebed 
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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. 
 

 
ZENDING EN ZEGEN   [wie kan, gaat staan] 
slotlied ‘De wereld is van Hem vervuld’, Liedboek 825, 1.4.8.9 
 
zegen beantwoord met  

A: Amen 
 
orgelspel: uit de sonate in C gr.t. van Joseph Haydn: Allegro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

voorganger, ds. Jan Wilts; 
organist: Gerard van Reenen; Henk van Dijk: cantor;  

ouderling en lector: Henk Heidekamp; diaken: Joke Smit;  
koster: Reinder de Jager 
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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! 
 
agenda 
22 mei gemeentezondag 
Gewoon omdat het weer kan en mag! Om met elkaar weer bij te kletsen, 
elkaar weer te leren kennen. Na de dienst gaan we in Kerkenheem genieten 
van koffie en taart. Daarna is er ruimte voor gesprek, voor spelletjes en 
knutselen of lekker chillen in de tuin.  
 
Na een buffet met lekkere lunchgerechten sluiten we tussen 13.00 en 13.30 
af. 
 
Het zou fijn zijn als er zoveel mogelijk gemeenteleden aansluiten, we hebben 
in Kerkenheem ruimte om afstand van elkaar te houden. Als u graag vervoer 
wilt hebben kunt u dat ook laten weten.  
 
Voor een ‘herken uw medegemeenteleden-spel’ zouden we hel leuk vinden 
als u of jij een baby of kinderfoto meeneemt. De foto wordt niet beschadigd, 
u of jij krijgt de foto gewoon weer mee naar huis.  
 
Daarnaast vinden we het leuk als u of jijzelf of je gezelschap iets lekkers 
meeneemt voor de lunch. Dan wordt het een fijne tafel vol met 
lunchgerechten. Er is soep en drinken en fruit aanwezig.  

 
groeten van Anna, Heleen en Joke 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/

