ORDE VAN DIENST: 28 oktober, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Peter ten Kleij, Nijverdal
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Jannie Hardeman
Lector
: Henk van der Spek
==================================================================
Orgelspel: Jan Zwart (1877-1937): Andante religioso 'Een vaste burg is onze God'
Lutherlied dat is gebaseerd op psalm 46 (zie intredelied)
ter gelegenheid van reformatiedag op 31 oktober.
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Psalm 46 vers 1 en 2 (staande tot na vers 3)
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Psalm 46 vers 3

(De gemeente gaat zitten)

Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed: na “en daarom roepen wij” zingen we Lied 301 f
Glorialied 868

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst
Thema: Een wereld van verschil
Kinderlied: 218 vers 1, 2 en 5
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.
5 Dank U voor alle mooie klanken, / al wat ik zien en horen kan.
Dank U û o God, ik wil U danken / dat ik danken kan
(daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
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Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Psalm 139: 1-14
1

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
3
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.
4
Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.
5
U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.
6
Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.
7
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen?
8
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk –
u bent daar.
9
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de
verste zee,
10
ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.
11
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen
in nacht,’
12
ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de
dag, het duister helder zijn als het licht.
13
U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u
gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
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Psalm 139 vers 1, 8 en 14
Schriftlezing NT: Marcus 10: 46-52
46

Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote
menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg,
een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
47
Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen:
‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’
48
De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij
schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’
49
Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem:
‘Houd moed, sta op, hij roept u.’
50
Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus.
51
Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde:
‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’
52
Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij
weer zien en hij volgde hem op zijn weg.
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Lied: 316

-

Uitleg en verkondiging

Lied: 909

-

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: Orgelmuziek bij lied 416
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: 416

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk: Hervormingsdag
Orgelspel: Jan Zwart (1877-1937): Fantasie over het Lutherlied
'Een vaste burg is onze God' (Inleiding en koraal)

==================================================================
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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