ORDE VAN DIENST: 23 september, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Hiska Bakker
==================================================================
Orgelspel: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): Sonate IV, Allegretto
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied Psalm 91: 1 en 2 (staande}
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
De gemeente gaat zitten
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Psalm 91: 5 en 6
Smeekgebed
Glorialied 612: 1, 2 en 3

-

DE SCHRIFTEN

Gesprek met de kinderen
Kinderlied 806: 1, 2 en 3 (daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
1 Zomaar te gaan met een stok in je hand, - zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand; - eindeloos ver is ‘t beloofde land.
2 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
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3 Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing NT: Handelingen 28: 1 - 6 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
1 Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland
Malta heette.
2 De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk:
ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en
het koud was.
3 Paulus sprokkelde een grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door
de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet.
4 Toen de Maltezers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen
elkaar: ‘Die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar
Dikè wil niet dat hij blijft leven.’
5 Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt
ongedeerd.
6 De Maltezers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling
dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds
niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was.
Lied 835: 1, 2, 3 en 4

-

Uitleg en verkondiging: de slang van je afschudden

Lied: Wij lopen op het ongewisse pad (melodie: lied 362)
1. Wij lopen op het ongewisse pad

van menselijke kwetsbaarheid en zorgen.
Wij zijn op zoek naar muren van een stad,
naar handen waarin leven is geborgen.
O Christus, wees de kracht die ons bevat,
wil met uw licht ons leiden naar uw morgen.
2. U kent de leegte van de woestenij,
doorstond de hitte van de wrede dagen.
Want in U wordt het paradijs nabij,
groeit antwoord uit het zaad van vele vragen.
O Christus, kom en wijk niet van mijn zij,
wil met uw licht ons naar uw toekomst dragen.
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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
De kinderen komen terug in de kerk
Orgelspel: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): Sonate IV, Largo
-

BEVESTIGING EN AFSCHEID

Bevestiging van:
Dhr. Arie Mulder als ouderling en voorzitter van de kerkenraad
Dhr. Herman Langerak als ouderling en kerkrentmeester
Mevr. Judith van der Meer-Schieferstein als jeugddiaken
Mevr. Mineke Boerman als diaken
Mevr. Rosalind Gertenbach als diaken
Lied 345: 1, 2 en 3
Gedicht:
Afscheid van:
Mevr. Ada de Jong, 12 jaar ouderling voor St. Elisabeth
Mevr. Joke Lammertink, 8 jaar diaken
Dhr. Marc van der Sluijs, 7 jaar diaken
Een ‘dank je wel’ van de kinderen
Dankwoord door de interim-voorzitter
Slotlied: “De Heer beschut wie bij Hem schuilen”
(Zingende Gezegend 270: 1, 2, 3 en 6) (melodie: Lied 248)
1.De Heer beschut wie bij Hem schuilen, / Hij is een rots, een zon, een schild,
een schouder om op uit te huilen, / stem die wind en water stilt.
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2.De goede grond van ons vertrouwen, / een vast en veilig fundament,
waarop de hoop een huis kan bouwen / gezegend wie die schuilplaats kent!
3.Want komt de storm en striemt de regen, / dan valt het huis gebouwd op zand,
maar is het op de rots gelegen, / dan houdt het vast en zeker stand.
6. Houd moed! Al gaat door duizend kuilen / uw pad niet zó als gij het wilt,
de Heer beschut wie bij Hem schuilen, / Hij is uw rots, uw zon, uw schild.

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk:
Orgelspel: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): Sonate IV, Allegro
==================================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Ada, Joke, Marc, Arie, Herman, Judith, Mineke en Rosalind staan achter in de kerk
waar u hen de hand kunt geven om te bedanken voor alle inzet
oftewel sterkte te wensen bij het opnemen van hun ambt.
Bedankt voor uw en jouw komst, gezegende week
en graag tot volgende zondag!
==================================================================
Startzondag:
Zondag 30 september vieren we als gemeente onze Startzondag.
Het thema van deze zondag is: ‘De smaak van de kerk’
en ds. Dick Juijn zal ’s morgens voorgaan in de dienst.
We drinken na de dienst gezamenlijk koffie in ‘de Voorhof’ en daarna gaan we
samen eten. Er is een broodmaaltijd met verschillende bekende en minder
bekende smaken uit diverse landen.
Heeft onze gemeente een smaak? Kom het proeven op de Startzondag!
We vragen u om die dag een bakje mee te nemen
omdat we na afloop geen eten willen weggooien.
Voor vragen kunt u terecht bij: Wim Boer.
Zijn mail adres is : wim766@gmail.com
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