ORDE VAN DIENST: 21 oktober 2018, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Jannie Hardeman
Lector
: Wieb Dekker
==================================================================
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748):
Choral 'Wie nach einer Wasserquelle' (psalm 42)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Psalm 42: 1
(staande t/m Psalm 42: 3)
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 42 vers 3

(daarna gaan allen zitten)

Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Smeekgebed
Psalm 150

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal voor grote en kleine oren: De reiger en de mus
Kinderlied: 274
1 Wij komen hier ter ere van uw naam / rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet zoekend naar warmte, naar een ander lied.
2 Ontferm u God, kyrie eleison, / wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, / zonder u raken wij de liefde kwijt.
3 Wij zingen samen van uw gloria, / dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, leg zo uw glimlach over ons bestaan.
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing NT: Marcus 10, 35-45 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
35
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden:
‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’
36
Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’
37
Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van
U zitten en de ander links.’
38
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de
beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet
ondergaan?’
39
‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de
beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan,
40
maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen
behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’
41
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus
en Johannes.
42
Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt
worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken.
43
Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de
anderen moeten dienen,
44
en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn,
45
want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Zingen: lied 152 vers 2, 3 en 10

Overdenking: Hogerop komen door nederigheid
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Zingen: Lied 834

-

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en Voorbede
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 416
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 416

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Tien woorden om mee op weg te gaan
Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748):
Choral 'Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr'
(zie gezang 268 Liedboek voor de Kerken)
==================================================================
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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