ORDE VAN DIENST: 27 januari 2019 , Oude Blasius Delden
Derde zondag na Epifanie
Liturgische kleur is groen, kleur van de hoop, groei en toekomst

Verzoeking in de woestijn Lucas 4
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: Matthijs ten Thije
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
: Henk van der Spek
: ds. GertJan Lambers Heerspink
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Orgelspel: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Choralpelude `Herr Christ, der
einig Gotts Sohn` BuxWV 192 (bij Lucas 4: 14-21)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

INTREDE
Intredelied 102 1 en 2 (staande tot na vers 3)
Uit de bundel: Zangen van zoeken en zien
Wijs: Zo vriendelijk en veilig als het Licht

Oecumenische liedbundel

1. Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
niet met een stem ver steend in het verle den,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.
2. Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.
Bemoediging en Groet:
Vg.
Wij belijden:
Onze hulp is de naam van de Heer
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg.
De Eeuwige is met u allen
Allen: ZIJN LIEFDE IS ONS LICHT
Vg.
De Eeuwige geleide ons op onze wegen
Allen ZIJN WOORD IS EEN LICHT OP ONS PAD
Vg.
De Eeiuwige behoede ons in gaan en ons uitgaan
Allen ZIJN WOORD IS ALS EEN LAMPVOOR DE VOET AMEN
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Drempelgebed
Vg.
Bij U schuilen wij God,
………..
laat ons roepen tot U komen,
Allen. DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEER. AMEN .
Lied 102 : 3 Uit eerder genoemde bundel
3. Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.
Gemeente gaat zitten
Aansteken van de kaarsen op de liturgische tafel
door het Kind van de zondag
Kyrie gebed
Trouwe God, ………..
………. …………..
Zo zingen en bidden wij: (2x) Aansluitend Glorialied

Glorialied: 117d

-

DE SCHRIFTEN

Kinderen in het midden
Kinderlied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
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2. Wij geven Gods verhalen door / En wie zich openstelt /
Ervaart misschien een beetje licht / Door wat er wordt verteld
3. Straks zoeken wij elkaar weer op / En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar / Het is voor allemaal
Gebed
Schriftlezing Eerste Testament Genesis 19 : 1 – 11 (NBG)
En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van
Sodom en toen Lot hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet, boog zich neder
met het aangezicht ter aarde, en zei: Zie toch, mijne heren, neemt toch uw
intrek in het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij
morgenvroeg uws weegs gaan. Maar zij zeiden: Neen, wij zullen de nacht op
het plein doorbrengen. Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij
hem hun intrek en kwamen in zijn huis; en hij bereidde voor hen een maaltijd
en bakte ongezuurde koeken, en zij aten. Zij hadden zich nog niet ter ruste
gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het
huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, en zij
riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u
gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap
hebben. Toen ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich
toe, en hij zei:
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Mijn broeders, doet toch geen kwaad; zie toch, ik heb twee dochters, die met
geen man gemeenschap hebben gehad; laat mij die tot u naar buiten
brengen en doet met haar, zoals goed is in uw ogen; alleen doet deze
mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen.
Maar zij zeiden: Ga op zij! En zij zeiden: Deze ene is als vreemdeling komen
vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen! Nu zullen wij u meer kwaad
doen dan hun. En zij drongen sterk op tegen de man, tegen Lot, en kwamen
naderbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit,
trokken Lot tot zich naar binnen en sloten de deur. En de lieden, die bij de
ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid, van klein tot groot,
zodat zij zich tevergeefs moeite gaven om de ingang te vinden.
Lied 928
Tweede Testament Lucas 4 : 14 -21
Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door
de Geest geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de
duivel.
En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg Hij honger. En de
duivel zei tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij
brood worde. En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van
brood zal de mens leven.
En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der
wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zei tot Hem: U zal ik al deze macht
geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik
wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde
en zei tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en
Hem alleen dienen.
En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak des
tempels en hij zei tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier
naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht
geven aangaande u om u te behoeden, en: Op de handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zei tot
hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.
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En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem
tot een bestemde tijd.
Lied 339a
Schriftuitleg en verkondiging
Lied 377 : 1, 2, 3 en 4

-

GEBEDEN EN GAVEN

Gedachteniskruisje
Voorbeden Stil gebed en Onze Vader
Vg.

Trouwe God, ………..
Zo zingen en bidden wij: Ld 367e
‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’.

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 en door de Diaconie
Orgelmuziek bij het slotlied
De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied 183 : 1, 3 en 4
Uit de bundel: Zangen van zoeken en zien Oecumenische liedbundel
Tekst: Reinier Kleijer Muziek: Geneve 1562

7

3. Wees de ziel van mijn gedachten,
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand.
Inspireer ons dag aan dag
met Uw Geest en geef ons kracht
4. Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen: ‘God’.
En zaai twijfel in mijn geest
als ik U te zeker weet.

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
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Uitgangscollecte voor het jeugdwerk
Orgelspel: Dieterich Buxtehude (1637-1707):
Praeludium und Fuge in G BuxWV 147
==================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, koffie of thee te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!

