ORDE VAN DIENST: 9 september, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. K. Sluiter, Almelo
Organist
: Sander Venema
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Martha Mulder
==================================================================
Orgelspel:
Johann Sebastian Bach: BWV 731 en BWV 730: Liebster Jesu, wir sind hier
Als prelude op lied 314
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: 314

(de gemeente gaat staan t/m Lied 139: 2)

Groet:
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 139: 1 en 2
De gemeente gaat zitten
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed:
Kyrie: lied 301e,
Glorialied: 906: 1 en 2

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
1

Kinderlied: 513 (daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
1 God heeft het eerste woord. - Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen, - Hij spreekt nog altijd voort.
2 God heeft het eerste woord. - Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name, - zijn roep wordt nog gehoord.
3 God heeft het laatste woord. - Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden - in heel zijn rijk gehoord.
4 God staat aan het begin - en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde - oorsprong en doel en zin.
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Deuteronomium 4: 1-2, 9-20
41 Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom
ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de HEER, de God
van uw voorouders, u zal geven. 2 Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe
er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de
HEER, uw God.
9
Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u
met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en
alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt. 10 Vertel ze hoe u bij de
Horeb voor de HEER, uw God, verscheen, nadat hij tegen mij had gezegd: ‘Roep
het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren ze ontzag voor
mij te hebben zolang ze leven, en brengen ze dat ook hun kinderen bij.’ 11 Op die
dag kwam u schoorvoetend naar de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog
opvlamde, te midden van duisternis en dreigende, donkere wolken. 12 Toen sprak
de HEER tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante
zag u niet; er was alleen die stem. 13 Hij maakte de regels van het verbond
bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich
eraan zou houden. 14 Mij droeg de HEER toen op om u de wetten en regels te
leren die u moet nakomen in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen.
15
Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb
vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen: 16 misdraag u
niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook,
man of vrouw, 17 of van een dier dat op het land leeft of van de vogels in de
lucht, 18 van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde. 19 En als
u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de
hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren
wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd.
2

20

Want u bent door de HEER uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte
weggehaald om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is.

Lied 319: 1, 2, 6 en 7
Schriftlezing NT: Marcus 8: 27 – 9:1
27
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea
Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik
ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer
anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie
ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ – 30 Hij verbood
hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.
31
Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de
oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou
worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan;
32
hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem
fel terecht te wijzen. 33 Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en
wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je
denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
34
Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling
wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan
komen. 35 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn
leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. 36 Wat heeft
een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?
37
Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38 Wie zich tegenover de
trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden,
zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in
het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van
zijn Vader.’
91 Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn
zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn
kracht hebben meegemaakt.’
Lied: 941

Uitleg en verkondiging
Lied 313: 1, 3 en 4

3

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:
Gaël Liardon: Jesu, geh voran auf der Lebensbahn
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: 835

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: voor het jeugdwerk
Orgelspel:
Christian Gottlob Höpner: Fughetta in C-Moll
==================================================================
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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