ORDE VAN DIENST 15 juli, Oude Blasius Delden
Voorganger : Ds. K. Sluiter, Almelo
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Hiska Bakker
========================================================
==========
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Choralvorspiel 'Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' BWV 655 (zie
intredelied 209)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

INTREDE
Intredelied: 209
Groet:

(de gemeente gaat staan t/m Psalm 85)

Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer

Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed:
Lied Psalm 85: 1, 3 en 4
De gemeente gaat zitten
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed:
Glorialied: 975: 1 en 2

DE SCHRIFTEN
Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
Kinderlied: 806 (daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Gebed: bij de opening van de Schriften
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Schriftlezing OT: Jesaja 52: 1-6
1. Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! Bekleed je met
je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden
betreden door wie onbesneden is, of onrein.
2. Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe Sion.
3. Want dit zegt de HEER: Voor niets zijn jullie verkocht, zonder geld
koop ik jullie weer vrij.
4. Dit zegt God, de HEER: Ooit trok mijn volk naar Egypte om daar als
vreemdeling te leven, maar in Assyrië werd het zonder meer
uitgebuit.
5. Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER. Voor niets is mijn volk
weggenomen, hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –, dag in dag
uit wordt mijn naam bezoedeld.
6. Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen, beseffen dat ik
het ben die zegt:‘Hier ben ik.’
Zingen lied: 176: 1 en 6
Schriftlezing NT: Marcus 6: 6-13
6. Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.
7. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun
macht over de onreine geesten.
8. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen
reistas en geen geld, alleen een stok.
9. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra
kleren aan.’
10.En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar
blijven tot je verder reist.
11.Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie
willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten
schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’
12.Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen,
13.en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en
genazen hen.
Zingen lied: 807: 1, 3 en 5

-

Uitleg en verkondiging

Zingen lied: 970:
Cantor: 1 en 3
Allen: 2, 4 en 5

-

GEBEDEN EN GAVEN
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Voorbeden
Stil gebed
Allen:
hemel.

Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de
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

Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel:
Orgelmuziek bij lied 967
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: 967: 1, 5, 6 en 7

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk
Orgelspel:
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Praeludium und Fuge in G: BWV 555
===============================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met ons,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
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