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PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
orde voor de dienst op zondag 7 augustus, 8e van de zomer 
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk 
 
klokluiden rond kwart voor tien 
 
orgelspel, Suite in g kl. t. van Nicolas Lebègue (1631-1702). 

Allemande, Courante en Sarabande 
 
INTREDE 

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

V: De vrede van de Heer zij met u allen! 
A: Zijn vrede zij ook met u! 
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 117, ‘Alle volken, huldig de Heer,  
        Liedboek 117C (volgens aanwijzing in het Liedboek) 

[hierna: allen gaan zitten] 
 
kyrië en gloria, gezongen ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’, Liedboek 281 

vers 1: allen 
vers 2 en 3: cantor eerste twee regels; allen “kyrië eleison” (3e regel) 
vers 4: allen 
vers 6 en 7: cantor eerste twee regels; allen “Amen Halleluja!” (3e regel) 
vers 8 en 10: allen 

 
DE SCHRIFTEN 
gezongen gebed bij de opening van de Schriften  
           ‘Hoor het woord’, Liedboek 335 (cantor) 
lezing uit het oude testament 

Prediker 9, 7-12 
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lied ‘Alleen te leven om te zwoegen’, Liedboek 720;  
             cantor: vers 1; allen: vers 2.3.4.5 
lezing uit het nieuwe testament  [wie kan, gaat staan] 

Lucas 11, 46-48 
 
acclamatie Liedboek 339F; cantor: eerste keer, allen herhalen 

[hierna: allen gaan zitten] 
 
overweging 
orgelspel, Suite in g kl. t. van Nicolas Lebègue (1631-1702). 

Passacaglia en Gigue 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
toelichting van de diaconie 

* diaconale gaven,  vandaag bestemd voor het werk van onze eigen 
diaconie. 

* 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 
het gemeentewerk in Damsterboord. 
* 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 ‘Wij dragen onze gaven’, Liedboek 365, 1.4.6 (allen) 
 
gebeden met acclamatie Liedboek 367H;  

cantor: eerste keer; volgende: allen 
dankgebed 
voorbeden 
stil gebed 
onzevader  
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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 ‘Aan U behoort, o Heer der heren, Liedboek 978 (allen) 
zegen beantwoord met  

A: Amen 
 
 
 

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

ouderling en lector: Annie van Dam ; diaken: Joke Smit, 
koster: Jan Rienstra 
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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/ 

 
bij deze dienst 
Vandaag is de middelste van drie diensten waarin we lezingen uit Prediker 
horen. Voor informatie en achtergronden over dit Bijbelboek kunt u terecht 
op onze website: https://damsterboord.nl/wp-
content/uploads/2022/07/notitie-over-Bijbelboek-Prediker-behorend-bij-de-
diensten-op-24-juli-en-op-7-en-21-augustus-2022.pdf .  
U kunt op de homepage naar dit bestand doorklikken in de rubriek ‘Laatste 
nieuws”. 
 
na de dienst: koffie en thee in Kerkenheem; iedereen welkom! 
 
volgende week: gastdienst in de Emmaüskerk, 11:15 uur. 
 
vrije week predikant 
Van dinsdag 9 augustus tot en met maandag 15 augustus ben ik vrij. Er zijn 
dan vervangende predikanten beschikbaar. Om hen te bereiken kunt u 
contact opnemen met één van de contactpersonen uit onze gemeente. Zij 
kunnen u dan in contact brengen met de vervangend predikant. Hieronder 
vindt u hun contactgegevens:. 
 

naam tel e-mail 

Christina Huisman 050-5426553 christina.huisman@planet.nl  

Tiny Rienstra 050-5417391 j.rienstra@hetnet.nl 

Gré Busz 050-5414910 greebusz@gmail.com 

Ria van Dijk 050-5491349 ha.hilberts@gmail.com 

 


