ORDE VAN DIENST: 4 november 2018, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Jannie Hardeman
Lector
: Henk van der Spek
==================================================================
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Sonatine uit cantate BWV 106 "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit"
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: 217 vers 1, 2 en 3 staande tot na vers 5 (melodie: Willem Mesdag)
1 De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.
3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
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 217 vers 4 en 5
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
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5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.
(Allen gaan zitten)
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Kyrie + Gloria: lied 281
1. Wij zoeken hier uw aangezicht. / God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
2. Wanneer het donker ons verrast, / houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
3. Verschijn ons als de dageraad, / Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
4. Gij roept ons met een nieuwe naam / uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
5. Dat ieder, die zich tot U wendt / de gloed van uw genade kent:
Kyrie eleison!
6. De zon straalt van uw aangezicht / en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!
7. Gij hebt uw woord gestand gedaan / wij zijn met Christus opgestaan!
Amen, Halleluja!
8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit. / De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!
9. Het lied van wie zijn voorgegaan / zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!
10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! / Getroost zullen wij verder gaan.
Kyrie eleison!
- DOOPGEDACHTENIS
Isabel van het Bolscher en Maurits ten Heggeler
Verhaal: De waggelende zwaan
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Kinderlied: Laat de kinderen tot mij komen

2 Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn Rijk gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk, bij Mij binnen lopen.

-

DE SCHRIFTEN

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing NT: Openbaring van Johannes 21, 1-7
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.
2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij
God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man
en hem opwacht.
3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder
de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als
hun God bij hen zijn.
4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'
5 Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' -Ik hoorde zeggen:
'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.'
6 Toen zei hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega,
het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met
water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe.
Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.
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Lied 766 (Melodie: Adriaan C. Schuurman)
1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, / een nieuwe aard'' ontstond
om het geheim des levens te beseffen, / niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen, / een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen / vanouds moet zijn geweest.
2 Jeruzalem is als een bruid getreden / voor God in wit en goud
en in haar heldere ogen staat een vrede / door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, / de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen / die Hem is toegewijd.
3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, / houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen / afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, / nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen, / voorbij ging alle pijn.
-

Overdenking: Dromen in het donker

Zingen: Lied 737 vers 1 t/m 5
1. Jeruzalem, mijn vaderstad, / mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt, / de bruid van onze Heer?
2. Daar is geen pijn en geen verdriet, / geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet / maar altijd vrolijkheid.
3. Daar is geen zon, daar is geen maan, / geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan / waar de Messias is.
4. En zeker is geen ziekte daar, / geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar / en geen gebrek aan brood.
5. God geve mij, Jeruzalem, / dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben / en dat ik binnen mag.
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HERDENKING VAN ONZE OVERLEDENEN
27 oktober:
6 november:
17 november:
24 november:
8 januari:
9 januari:
12 januari:

Maaike Meulenbrug- van der Rest
Frits Peuscher
Riek ter Braak- Paskamp
Willie Linthorst- Pek
Willem Mesdag
Ab Stokkentreeff
Wim Wesselink

‘Heer, herinner U de namen’ (melodie: lied 730)
1. Heer, herinner U de namen, / ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen / uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen / op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen, / dat de dood ons huis verwart.
16 januari:
24 januari:
29 januari:
23 februari:
11 maart:
15 maart:
27 maart:

Hetty Satink- Makkinga
Jo Wes- Harmsel
Hennie Nijmeijer- Nijkamp
Riek Horstman- Nijland
Henry ten Thije
Jeannette Lodewijk
Jannie Mosselman- Winters

‘Heer, herinner U de namen’
2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden / van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten, hoe wij speelden / ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen / aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen. / Gaan wij biddend: breng ons thuis.
4 april:
20 april:
21 april:
28 mei:
30 mei:
19 juni:
21 juni:

Riek Hietbrink- Slaghekke
Rikie van Geenen- ten Bloemendal
Sjoukje Korvemaker- Reitsma
Annie Haakmeester- Ikkink
Anneke ten Pierik- Truitman
Riet van Os- Mooijaart
Derk Jan ter Braak

‘Heer, herinner U de namen’
3. God, gedenk de vele aardse ./ tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze / in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels, / die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden / en gebruiken voor uw stad.
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Gedachtenis met kaarslicht
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Auf meinen lieben Gott trau Ich in Angst und Not BWV 694

-

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 769
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 769 vers 1, 3 en 6
1. Eens als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
Ja en Amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
3. Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.
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6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed.

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de zending
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Fantasia en fuga in C BWV 570/946
==================================================================

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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