ORDE VAN DIENST: 25 november, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Ploon Claassen
==================================================================
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Vater unser im Himmelreich
BWV 762 (Bij Koninkrijkszondag: 'Uw Koninkrijk kome')
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Psalm 72 vers 1 en 4

( staande tot na vers 7 )

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
Lied: Psalm 72 vers 6 en 7

( Hierna gaat de gemeente zitten.)

Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed:
Glorialied: Lied 305 vers 1, 2 en 3

-

DE SCHRIFTEN

De droom van Suzanna
Kinderlied: 419 vers 1, 2 en 3
1 Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan,
mensen veel geluk.
1

2 Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan
mensen veel geluk.
3 Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan
mensen veel geluk.
( Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst )
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Jesaja 25, 6 - 8
6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een
feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk
aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.
7 Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8 Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk
gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde wegde HEER heeft gesproken.
Lied: 451 vers 1, 4 en 5
Schriftlezing NT: Lucas 11, 1 - 4
1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een
van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het
zijn leerlingen geleerd heeft.’
2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam
geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.
3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets
schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’
Lied: 339a

-

UITLEG EN VERKONDIGING

Lied: 753 vers 1, 3, 5 en 6
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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: 377 vers 1, 6 en 7

-

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: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Vater unser im Himmelreich BWV 636
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: 756 vers 1 t/m 8
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WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Vater unser im Himmelreich BWV 737
==================================================================

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!
Onze kerk op facebook:
Protestantse Gemeente Delden
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