ORDE VAN DIENST: 22 juli, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Peter ten Kleij
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Henk van der Spek
==================================================================
Orgelspel: Orgelmuziek bij psalm 100
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Psalm 100: 1, 2 en 3 (de gemeente gaat staan t/m Ps. 100: 4)
Stil Gebed:
Bemoediging en Groet:
Psalm 100: 4
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed: na “en daarom roepen wij” zingen we Lied 301 f
Glorialied: 981

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst
Thema: Genoeg voor iedereen
Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar
(daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Als je geen liefde hebt voor elkaar, - vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar, - kwaad is niet om te buigen.
Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar - leef je buiten Gods gloria.(2x)
Als je geen antwoord geeft op verdriet. - zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet, - worden Gods woorden verbogen.
Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar - leef je buiten Gods gloria.(2x)
Als je geen oog hebt voor het gemis, - als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis, - uit liefde deelde met velen.
Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar - leef je buiten Gods gloria.(2x)
1

Als je geen liefde hebt voor elkaar, - is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar: - schrijf het op alle wegen.
Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar - leef je buiten Gods gloria.(2x)
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Jeremia 23: 1-6
1
Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten
verdwalen – spreekt de HEER.
2
Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk
weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn
ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je
kwalijke praktijken – spreekt de HEER.
3
Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen
waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen
vruchtbaar zijn en in aantal toenemen.
4
Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer
kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER.
5
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige
telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land
recht en gerechtigheid zal handhaven.
6
Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven.
Zijn naam zal zijn: “De HEER is onze gerechtigheid”.

Uitleg en verkondiging
Zingen lied 23b: 1, 2 en 4
Schriftlezing NT: Marcus 6: 30-44
Het teken van de broden
30

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze
gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden.
31
Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en
een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van
mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.
32
Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen
zijn.
33
Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden
haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder
aan dan Jezus en de apostelen.
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34

Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden
met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen
langdurig.
35
Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en
zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat.
36
Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan
om eten te kopen.’
37
Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan
voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’
38
Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze
waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’
39
Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in
het groene gras te gaan zitten.
40
Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig.
41
Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak
het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de
menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren.
42
Iedereen at en werd verzadigd.
43
Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee
konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen.
44
Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.
Zingen lied 383: 1 t/m 4

Uitleg en verkondiging
Zingen lied 390:
Onze Cantor Matthijs zingt de verzen 1 en 2,
de gemeente zingt de verzen 3, 4 en 5

-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
Stil gebed
Allen: 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
3

Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 978
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: 978

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk
Orgelspel:
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Praeludium in G (1837)
==================================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met ons,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
==================================================================
Afscheid Ds. Bergström:
De bevestiging van Ds. Juijn op 1 juli betekende ook dat er een eind komt aan het
dienstverband van Ds. Bergström als interim-predikant van onze gemeente en als
voorzitter van de Kerkenraad. Dit zal zijn per 31 augustus na het inwerken van
Ds. Juijn. Ds. Bergström is dan twee jaar voorzitter geweest en ruim anderhalf
jaar interim-predikant. De Kerkenraad is van mening dat hij dat op een
voorbeeldige wijze gedaan heeft en is hem daarom ook erg dankbaar.
Aan het afscheid willen we dus zeker aandacht besteden om onze dank en
erkentelijkheid te uiten.
Dit gaan we doen op zondag 5 augustus. Dan gaat hij voor het laatst voor als
interim-predikant. De commissie liturgisch bloemschikken heeft al een mooi
idee. Misschien weet u ook nog iets. Laat het ons weten per mail op het adres:
scribapgdelden@gmail.com , of spreek één van de kerkenraadsleden direct aan.
Vanuit de Kerkenraad zullen Dominee en Mevrouw Bergström worden
toegesproken. Een mooi kado lijkt ons ook op zijn plaats. We hebben daarom de
bankrekening van de Kerk opengesteld voor bijdrages vanuit de Gemeente:
NL 96 RABO 0313 3773 91 t.n.v. Protestantse Gemeente te Delden onder de
vermelding Kado Ds.Bergström. Fijn als u mee doet.
Voor de vacature van voorzitter van de Kerkenraad is nog geen
definitieve oplossing. Ook daarvoor kunt u ideeën aanreiken
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