ORDE VAN DIENST: 7 oktober 2018, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Jannie Hardeman
Lector
: Jan Schut
==================================================================
Orgelspel: Georg Friedrich Händel (1685-1759): Organ Voluntary IV in G minor
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: 275 vers 1, 2 en 3 ( de gemeente gaat staan t/m vers 5 )
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 275 vers 4 en 5 ( daarna gaan allen zitten )
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Kyrië en Gloria: door het zingen van Lied 281

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal voor kleine en grote oren: Pico Bello
Kinderlied: Lied 218 vers 1, 2 en 3
1 Dank U voor deze nieuwe morgen, / dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen / bij U komen mag.
2 Dank U voor deze mooie aarde, / dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren, / kracht en levensbron.
3 Dank U dat alle vogels zingen, / dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen, / dank U dat ik groei.
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: 1 Koningen 10, 1-13 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
1 De roem van Salomo, die de naam van de HEER tot eer strekte, was tot de
koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels
op de proef te stellen.
2 Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan kamelen beladen met
reukwerk, een grote hoeveelheid goud, en edelstenen. Ze bracht Salomo een
bezoek en legde hem alle vragen voor die ze had bedacht.
3 En Salomo wist op al haar vragen een antwoord, er was er niet één waarop hij
het antwoord schuldig moest blijven.
4 Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en ze het paleis zag dat
hij gebouwd had,
5 de gerechten die bij hem op tafel kwamen, de wijze waarop zijn hovelingen
aanzaten, de kleding en de goede manieren van zijn bedienden, de dranken die
werden geschonken en de offers die hij opdroeg in de tempel van de HEER,
was ze buiten zichzelf van bewondering.
6 Ze zei tegen de koning: 'Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw
wijsheid heb horen vertellen.
7 Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen
gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen.
Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd.
8 Wat zijn uw hovelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw
wijze woorden horen, bevoorrecht!
9 Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat hij u op de
troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat hij u als
koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.'
10 De koningin van Seba schonk Salomo honderdtwintig talent goud en een grote
hoeveelheid reukwerk en edelstenen. Zoveel reukwerk als de koningin van
Seba aan koning Salomo gaf, is later nooit meer aangevoerd.
11 De vloot van Chiram die het goud uit Ofir had meegebracht, voerde van daar
ook een grote hoeveelheid sandelhout en edelstenen mee.
12 Uit het sandelhout liet Salomo balustrades maken voor de tempel van de
HEER en het koninklijk paleis, en ook lieren en harpen voor de zangers.
Het is tot op de dag van vandaag niet meer voorgekomen dat er zulk
sandelhout werd aangevoerd.
13 Koning Salomo gaf de koningin van Seba de gebruikelijke koninklijke
geschenken en daarbij nog alles wat ze verder maar vroeg.
Daarna keerde ze met haar gevolg naar haar eigen land terug.
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Lied 1001

-

Overdenking: De diepste wijsheid

Zingen als geloofsbelijdenis: Psalm 72 vers 1, 3 en 6
-

MAALTIJD VAN DE HEER

Voorbeden en stil gebed
Inzameling van gaven voor de diaconie
Orgelspel: Georg Friedrich Händel (1685-1759): Sarabande uit suite XI
De kinderen komen terug in de kerk
Nodiging:
Tafelgebed: 'Gezegend Gij, machtige God' lied 403e
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
Gemeenschap van brood en wijn:
Orgelspel: Georg Friedrich Händel (1685-1759): Air met variaties uit suite III
Dankgebed:
Slotlied: Lied 981 vers 1 t/m 5

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: Kerk en Israël
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Orgelspel: Georg Friedrich Händel (1685-1759):
Sinfonia uit oratorium Salomon: Arrival of the Queen of Sheba
(bij 1 Koningen 10 vers 2: "Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan
kamelen, beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud, en edelstenen.")
==================================================================

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!

==================================================================
Project 40-dagentijd
Komend jaar willen wij in de 40-dagentijd graag weer aandacht besteden aan een
maatschappelijk thema of initiatief waar wij als gemeente nauw bij betrokken
zijn. Vanuit de diaconie horen we graag jullie suggesties voor een onderwerp of
thema voor deze periode. Heeft u een idee of bent u zelf betrokken bij een
maatschappelijk initiatief? Wij horen dit graag van u! U kunt contact opnemen
met één van de diakenen of de voorzitter, Han Sligt, of een mail sturen naar:
han@sligtdelden.nl.
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