PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 25 september 2022, tweede van de herfst, oogstdienst
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk

klokluiden rond kwart voor tien
orgelspel, uit "Suite du deuxième ton" van Louis-Nicolas Clérambault, Plein Jeu, Trio

INTREDE
[wie kan, gaat staan]
aansteken tafelkaarsen
openingsgebed
bemoediging
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.
vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met U
A: En met uw geest
V: wenst elkaar de vrede
[allen wensen wie om hen heen zitten met een goede blik vrede toe]
psalm, Psalm 104, 1.13-18.27-28
in beurtspraak gebeden
[noord- en zuidzijde keren zich staande naar elkaar toe]
allen:

Prijs de HEER, mijn ziel
HEER, mijn God, hoe groot bent u.

noordzijde

U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:

zuidzijde

gras laat u groeien voor het vee
en gewassen die de mens moet verbouwen.

noordzijde

Zo zal hij brood winnen uit de aarde
en wijn die het mensenhart verheugt,

zuidzijde

geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.

noordzijde

en allen zien er naar uit
dat u voedsel geeft op de juiste tijd

zuidzijde

zend uw adem en zij worden geschapen
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat

noordzijde

geeft u het, dan doen ze zich tegoed
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd

allen

Prijs de HEER, mijn ziel. Hallelujah!

allen

klein gloria, ‘Het licht dat weer opnieuw begon’, Liedboek 214, 8
[hierna: allen gaan zitten]
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kyriëgebed
kyrië en gloria, Liedboek 301k en 273
301K:
regel 1
1. vrouwen
2. allen
regel 2
1. mannen
2 allen
regel 3
1. vrouwen
2. allen
273: ‘Loof God, die zegent al wat leeft’, vers 1, 4 en 5 - allen

DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften ‘Rond het licht dat leven doet’, Liedboek 287, 1.2
lezing uit het oude testament
Psalm 107, 8-9
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 22, 19-20
lied Liedboek 287, 4.5
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel, uit "Suite du deuxième ton" van Louis-Nicolas Clérambault, Basse de Cromhorne, Flutes

MAALTIJD VAN DE HEER
gaven - toelichting van de diaconie
* diaconale gaven, vandaag bestemd voor de Voedselbank Groningen
* 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 eigen jeugdwerk
* 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?
gebeden met acclamatie Liedboek 368j

dank- en voorbeden- stil gebed
onzevader
A: 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.
2

inleidende woorden bij de viering van de maaltijd
lied “Het brood dat wij hier eten” (S.L.S de Vries) [melodie: liedboek 979]

1. Het brood dat wij hier eten
verzadigt des te meer
wanneer het zich laat delen
als gave van de Heer.

3. Laat alle brood gebroken
zijn tot gelijkenis
waarin we hem herkennen
die onze gastheer is.

2. Gezegend God en Koning
omdat Gij groeien laat
dit brood uit onze aarde
dat hier op tafel staat

4. En laat dit brood ons heugen
hoezeer wij zijn gevoed.
Wij eten het met vreugde,
wij danken: God is goed.

zegening bij brood en wijn
V: ….. Wij gedenken Jezus
levend brood, brood voor de wereld
die ons voedt met zijn leven van liefde
en zichzelf uitschenkt als zuivere wijn
en U zegende ….
A: Gezegend Gij, eeuwige God,
koning van hemel en aarde
die het brood uit de aarde doet groeien
V: en Hij, Jezus, brak het brood en zei
dit is mijn lichaam voor u
doet dit tot mijn gedachtenis
[we delen in het brood]
V: en na de maaltijd nam hij de beker
en sprak daarover de dankzegging uit
A: Gezegend zijt Gij, eeuwige God
koning van hemel en aarde
die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen
V: en hij gaf hem rond en zei
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
doet dit zo dikwijls ge die drinkt
tot mijn gedachtenis
[we delen in de wijn]
vervolg lied
5. Zoals het graan verzameld
tot brood geworden is,
maak ons tot levend teken
van dit geheimenis.

6. Elkaar dit brood te schenken
met overvolle maat
doet ons het feest gedenken
dat ons te wachten staat.

dankgebed
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ZENDING EN ZEGEN
[wie kan, gaat staan]
slotlied ‘God, die leven hebt gegeven’, Liedboek 718
zegen beantwoord met
A: Amen

orgelspel , uit "Suite du deuxième ton" van Louis-Nicolas Clérambault, Récit de Nasard
voorganger: ds. Jan Wilts;
organist: Gerard van Reenen;
ouderling en lector: Gré Busz; diaken: Immy Klöpping;
koster: Reinder de Jager

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/liturgieen-kerkomroep/

na de dienst: koffie en thee in Kerkenheem; iedereen welkom! Daar vindt u ook de vruchten van het veld die we met
elkaar kunnen delen – u kunt van de oogst mee naar huis nemen of voor iemand anders meenemen. Wilt u hiervoor
iets geven, ook dat is de Voedselbank bestemd.
zondag 2 oktober, derde van de herfst – oecumenische dienst in de Emmaüskerk, aanvang 11.15 uur

zaterdag 8 oktober, 20.00 uur vrijwilligersuitje - theatervoorstelling
Omdat bijna iedereen in Damsterboord ook vrijwilliger is - van Rotondebezorger tot kerkenraadslid verspreiden we de uitnodiging voor het vrijwilligersuitje in brede kring. Iedereen is welkom om zich
hiervoor aan te melden voor dit uitje, te weten de theatervoorstelling Veur Aaltied in de kerk van
Garmerwolde. Voor informatie zie de website: http://www.veuraaltied.nl
Lijkt u dit leuk, wilt u zich dan uiterlijk maandag 3 oktober bij Bertha Buist opgeven, e-mail:
bertha.buist@gmail.com
Dit i.v.m. het tijdig kunnen reserveren van de toegangskaarten. Hierna ontvangt u aanvullende informatie
over het programma. Als u vervoer nodig heeft, wilt u dat dan ook even laten weten? Dan regelen we iets.
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad van PG Damsterboord,
Bertha Buist, Lieuwe Giethoorn en Joke Smit.
zondag 9 oktober, vierde van de herfst

Deze zondag vieren we samen met onze pioniersplek Overstag. Eén van de activiteiten van Overstag is
“Samen Ontdekken” - een dienst zonder vaste liturgie met creatieve elementen en een Bijbelverhaal dat
vrij verteld wordt, gekoppeld aan een maaltijd. Het programma voor 9 oktober ziet er zo uit
9.45 – 10.15 uur: inloop in Kerkenheem
volgende tijden bij benadering
10.15 uur: we starten met een lied en vervolgen met een creatief programma in Kerkenheem.
11.15 uur: we vormen een zingende stoet naar de Stefanuskerk
11.30 uur: vervolg in de Stefanuskerk met Bijbelverhaal, gebeden en liederen.
12.00 uur: lunch in Kerkenheem
12.45 uur: afsluiting
Voor de lunch vragen we: wilt u allemaal iets voor de lunch meenemen? dan delen we dat aan tafel met
elkaar.
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