ORDE VAN DIENST: 29 juli, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
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: Gerrie Tuitert - Burggraaff
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==================================================================
Orgelspel: Orgelmuziek bij psalm 84
'Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft'.
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Lied 216: 1 en 2

(staande t/m lied 216: 3)

Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Zingen: Lied 216: 3
Allen gaat zitten
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Smeekgebed
Kyrië: zingen lied 299d
Na inleidende woorden zingen we het Glorialied: Lied 868: 1, 2 en 5

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst
Kinderlied: 935
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
1

Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Jesaja 43: 1-3a
1 Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen,
je bent van mij!
2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet
meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
3 Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.
Zingen lied 513
Schriftlezing NT: Marcus 6: 45-52
45 Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar
de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte
wegsturen.
46 Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te
bidden.
47 Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was
alleen aan land.
48 Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks
vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de
nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen.
49 Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een
geestverschijning was en ze schreeuwden het uit.
50 Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen
meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’
51 Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren
helemaal van hun stuk gebracht.
52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd,
omdat ze hardleers waren.
Lofprijzing: lied 339a

-

Overdenking: God gaat met je mee

Zingen Psalm 84:
Allen: 1, 3, 5 en 6
Vrouwen: 2
Mannen: 4
2

-

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en Voorbede
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
Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 794
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 794

-

WEGZENDING EN ZEGEN

De tien woorden
Zegen (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk
Orgelspel:
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Andante (1823)
==================================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
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