ORDE VAN DIENST: 2 september, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Marianne Nijman
==================================================================
Orgelspel:
Orgelmuziek bij psalm 31 'Op U vertrouw ik, Heer der heren'
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Psalm 31: 1 en 4 (Staande t/m vers 6)
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: Psalm 31: 6
De gemeente gaat zitten
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: Lied 865: 1 en 3

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst: De kist met het geheim
Kinderlied: 218: 1, 2 en 3 (daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Gebed: bij de opening van de Schriften
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Schriftlezing NT: Handelingen 14: 8 - 20 (NBV)
8 In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had; hij was al
sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen.
9 Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem
strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden.
10 Daarom riep hij hem toe: ‘Kom overeind en ga op uw benen staan!’ De man
sprong op en begon te lopen.
11 Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem en ze
zeiden in het Lykaonisch: ‘De goden zijn in mensengedaante naar ons
afgedaald!’
12 Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder
was.
13 De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht met
bloemenkransen getooide stieren naar de stadspoort, die hij en het volk
wilden offeren.
14 Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was,
scheurden ze van ontzetting hun kleren, drongen zich door de menigte heen
en riepen:
15 ‘Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is nu juist dat u
geen afgoden moet vereren, maar de levende God, die de hemel en de aarde
en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft.
16 Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan,
17 maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u
regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten
gegeven en u zodoende vreugde gebracht.’
18 Door deze woorden slaagden ze er met moeite in de mensenmenigte ervan te
weerhouden om aan hen een offer te brengen.
19 Na verloop van tijd kwamen er echter Joden uit Antiochië en Ikonium die de
mensen ompraatten. Ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad
uit, in de veronderstelling dat hij dood was.
20 Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind
en ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
Lied: 825: 1, 3 en 4

-

Uitleg en verkondiging: Godsbeeldenstorm

Lied: 405
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Uitspreken van de geloofsbelijdenis:
Wij geloven in God de Vader, die alles gemaakt heeft: wolken, bloemen, dieren
en mensen. Almachtig in liefde is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, Zoon van God, geboren in de stal van Bethlehem,
gestorven aan het kruis en daarna begraven.
Maar na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat Jezus Christus naar de hemel is gegaan en terugkomt op aarde,
om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest, gekomen op het pinksterfeest, die wil wonen in
ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen als kinderen van God, waar we
allemaal thuishoren.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden wil vergeven, dat wij straks een nieuw
lichaam krijgen en altijd bij Christus mogen zijn.
Lied: 906: 4 en 6

-

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
Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel:
Orgelmuziek bij lied 418
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: 418: 1, 2 en 3
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WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: Missionair werk
Orgelspel:
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788):
Sonate I, allegro (slotdeel)

==================================================================

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.

Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week
en graag tot volgende week zondag!
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