ORDE VAN DIENST: 30 september, Oude Blasius Delden STARTZONDAG
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Ploon Claassen
==================================================================
Orgelspel:
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): Sonate II, Adagio
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: 276, vers 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
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen: door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: Lied 304

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal voor de kinderen van de nevendienst: De familie Snoep op Ameland
Kinderlied: 385, vers 1 en 4
Gebed: bij de opening van de Schriften
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Schriftlezing NT: Kolossenzen 3: 2 – 3, 5 - 17 en 4: 5 – 6 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage
begeerten en ook hebzucht-hebzucht is afgoderij-,
6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn.
7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd,
8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en
schelden.
9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het
beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of
onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles
in allen.
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft,
moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid,
zachtmoedigheid en geduld.
13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte
eenheid maakt.
15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen
als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
16 Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan
elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en
liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de
Vader, dankt door hem.
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5 Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid,
6 en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren:
vriendelijk, maar beslist.
Lied: Psalm 119, vers 64, 65 en 66

-

Uitleg en verkondiging: De smaak van de kerk

Lied voor Startzondag: Zolang de kerk blijft smaken (melodie: Lied 657)
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1. Zolang de kerk blijft smaken / naar zout en ook naar zoet,
dan smaakt dat altijd weer naar meer, / dan hebben wij het goed.
Maar soms is in het leven / de zuurgraad iets te hoog.
Het pessimisme drukt ons neer, / geloof en hoop vervloog.
2. De smaak van bitter voelen wij / als mensen niet meer zijn,
zoals ze ooit toch zijn bedoeld / on-mens geworden zijn.
Hoe bitter is ook ’t leven / als een verlies ons treft.
En je Gods tegenwoordigheid / niet voelt en niet beseft.
3. Maar dan is daar het zoute / die smaak aan kerk-zijn geeft.
De mens’lijkheid van onze Heer, / die ons heeft voorgeleefd.
Verbondenheid met Christus / geeft ons weer goede moed.
Zo smaakt de kerk te allen tijd, / naar zout en ook naar zoet.
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: 912, vers 1, 2 en 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
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Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 993
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 993

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk
Orgelspel:
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): Sonate ll, allegro moderato
==================================================================
Het thema voor de bloemschikking van deze zondag is:
De smaak van de kerk
We zien dat in de schikking zo uitgebeeld:
Vanuit de aarde komt een zuil, gevuld met zout.
Dit verbeeldt de kerk als een landmark, een herkenningspunt in de omgeving.
Voor veel mensen is de kerk zo’n landmark.
Zout speelt een grote rol in ons leven. Zonder zout kunnen we niet leven en het
geeft smaak aan ons eten. Jezus heeft ons ook gezegd dat wij het zout der aarde
moeten zijn. We worden er hier in de kerk ook mee geconfronteerd.
In het linker gebrandschilderde raam kunnen we deze tekst lezen.
Zout is een belangrijke smaakmaker, maar niet de enige.
Met allerlei specerijen kunnen we ook smaak aan ons eten geven.
Dat zien we verbeeld in de rode pepers, die geven extra pit.
De oranje lampions verbeelden het licht dat wij moeten uitstralen.
Dat zien in het rechter raam in onze kerk.
De rode bloemen en de groene klimop verbeelden Gods trouw en liefde,
waarmee Hij ons wil helpen om ieder met zijn eigen gaven,
zoals het zout en de specerijen, smaak aan de kerk kunnen geven.
==================================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om gezamenlijk koffie te drinken in
‘de Voorhof’ en daarna ook samen te gaan eten. Er is een broodmaaltijd met
verschillende bekende en minder bekende smaken uit diverse landen.
==================================================================
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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