PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op de eerste adventszondag – 27 november 2022
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk
klokluiden rond kwart voor tien
orgelspel, bewerking van “Nun komm der Heiden Heiland” (Andreas Kniller, 1649-1742)

INTREDE
[wie kan, gaat staan]
aansteken tafelkaarsen
gedicht
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.
drempelgebed
V: Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
A: Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.
... gebedsstilte ...
V: Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
A: Amen
eerste lied, psalm 25, ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’, Liedboek 25
cantor antifoon
“Ik wend mij tot U Heer, ik vertrouw op U mijn God,
maak mij niet te schande, gun mijn vijanden geen leedvermaak.”
allen:
vers 1 en 2
cantor antifoon
[hierna: allen gaan zitten]
kyriëlied, ‘Zal er ooit een dag van vrede’, Liedboek 462 [couplet 5 en 6 worden aansluitend gezongen als bede bij de
opening van de Schriften]
allen
vers 1 en 2
cantor vers 3 en 4

DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften, Liedboek 462 – allen vers 5 en 6
lezing uit het oude testament
Jesaja 2, 1-5
lied ‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien’, Liedboek 772 – cantor: vers 1 en 3; allen vers 2 en 4
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 24, 36-41

lied, “Loof God met ziel en zinnen”
cantor: vers 1, 2 en 3; allen: vers 4 en 5

[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel, koraalbewerking van “Nun komm der Heiden Heiland”, Joh. Seb. Bach

MAALTIJD VAN DE HEER - GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie bij de inzameling van de gaven
* diaconale gaven, vandaag bestemd voor: Kerk in Actie – onderwijs voor kinderen in achterstandswijken in
Colombia: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kinderen-in-achterstandswijk-weerbaar-maken/
* 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: eredienst en kerkmuziek
* 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 368A
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.
inleidende woorden bij de viering van de maaltijd
lied, ‘Wachters van de tijd’, Liedboek 453
cantor: vers 1 en 4; allen: vers 2, 3 en 5
zegening bij brood en wijn

V: ….. Wij gedenken Hem, onze Heer, 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
dankgebed

ZENDING EN ZEGEN
[wie kan, gaat staan]
slotlied ‘Kom tot ons, de wereld wacht’, Liedboek 433
zegen beantwoord met
A: Amen
orgelspel: bewerking van “Nun komm der Heiden Heiland”, Dietrich Buxtehude
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Gerard van Reenen; cantor: Helmer Roelofs
ouderling en lector: Gré Busz; diaken: Thole Jan Wieringa
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/liturgie-en-kerkomroep/

toelichting bij de lezingen, liederen en orgelmuziek op deze en volgende adventszondagen
We volgen in deze adventsperiode het Gemeenschappelijk Leesrooster van de PKN (met kleine variaties is dit wat in
de gehele oecumene gelezen wordt).
We richten ons daarbij in het bijzonder op de lezingen uit het Oude Testament, die zijn uit de profeet Jesaja.
Het Gemeenschappelijk Leesrooster beslaat drie jaren, die A-, B- en C-jaar genoemd worden. Op de eerste advent
begint elk jaar een nieuw liturgisch jaar, dit jaar een A-jaar. In een A-jaar zijn de evangelielezingen hoofdzakelijk uit
het evangelie naar Matthéüs. Voor vandaag is dat Mt 24, 32-44
We horen daar een gedeelte van, vers 36-41, daarin komt de hele weerbarstige thematiek van de lezing aan de orde.
In de adventsperiode is er een lied dat we elke zondag zingen: lied 772. Het lied is van oorsprong een Amerikaans
lied. Dat kun je horen aan de melodie, die vertoont verwantschap met de Amerikaanse folkmusic. Sydney Bertram
Carter componeerde de muziek in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De tekst is van Joy Patterson. Zij schreef de tekst
in de jaren ’80 van de vorige eeuw in aansluiting bij het Conciliair Proces dat toen door de Wereldraad van Kerken
geïnitieerd werd. Dat proces richtte zich op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping – thema’s uit het hart
van de profetieën van Jesaja.
Op deze eerste adventszondag klinkt het lied "Nun komm, der Heiden Heiland", bij ons bekend als "Kom tot ons, de
wereld wacht", Lied 433. Onze organist speelt vanochtend bewerkingen van drie verschillende componisten. U vindt
ze in de liturgie. De melodie is door Luther aan dezelfde middeleeuwse melodie ontleend (rond 900 gecomponeerd)
als het lied dat onze cantor en organist vorige week ten gehore brachten: 721. De Nederlandse tekst is een vertaling
van Luthers hymne – hij ontleende het aan een oudkerkelijke hymne door bisschop Ambrosius van Milaan (339-397)
gedicht.
Onze organist schrijft: “Na de overweging speel ik, net als voorgaande jaren, misschien wel al zolang ik hier organist
ben, de prachtige en indringende bewerking van Bach. Voor veel organisten, en zeker voor mij, is dit één van Bachs
lievelingskoralen. Ons Van Oeckelen orgel heeft helaas geen vrij pedaal, er zitten geen zelfstandige registers op het
pedaal. Het heeft een zogenoemd "aangehangen pedaal". Dat is bij koralen met een uitkomende stem vaak een
probleem. Ik los dat meestal op door de linkerhand die de begeleiding speelt op het onderklavier een octaaf hoger te
spelen. Daardoor wek ik de suggestie dat het orgel toch een vrij pedaal heeft. Ik speel dan dus met gekruiste handen.
Na voldoende oefening is dat niet langer nogal onhandig. Ik moet dit "trucje" bij alle drie de koraalbewerkingen, dus
die van Kniller, Bach en Buxtehude, toepassen.”
gedicht
Het gedicht aan het begin van de dienst is van ds. Sytze de Vries, het heet “vriendschap”
Jij nam
de ballast van mijn wapens
mij uit handen
want aan mijn harnas ging ik
mank en zwaar –
en ik liet je begaan.

Jij gunde mij
wat ik eerder niet wist,
jouw ogen zagen mij
in ander licht,
als in de vroege morgen.
Ik kreeg mijzelf van jou
terug.

na de dienst: koffie en thee in Kerkenheem; iedereen welkom!
volgende zondagen
tweede advent, 4 december
oecumenische dienst in de Emmaüskerk, 11:15 uur
derde advent, 11 december
doopdienst in de Stefanuskerk, 10:00 uur
dopeling: Mare Anna, dochter van Arjen en Fenna Terpstra

Mij heb je
uitvergroot, mijn naam
geschreven in
je eigen verhaal.
Jij liet me delen in
het raadsel dat je bent.

