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

ORDE VAN DIENST: 24 februari 2019, Oude Blasius Delden.
Voorganger : Ds. Dick Juijn
Organist
: Sander Venema
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Ploon Claassen
EILANDJES van PUUR GELOOF

Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Voorspel bij lied 838 – Leo Kievit
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 838, vers 1, 3 en 4
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: missionair werk
Orgelspel: Fantasia – Johann Pachelbel

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!

Orgelspel: Herr Christ, der einig Gottes Sohn – Dietrich Buxtehude
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
- INTREDE –
Intredelied: Psalm 96, vers 1 en 3 (staande tot na Psalm 96 ,vers 7)
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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 96, vers 7 (Hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: 315, vers 1 en 2
- DE SCHRIFTEN Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst: de Obervogel
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 eleïson,
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.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
2

Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing NT: Lucas 7, 1 -10 (Nieuwe Bijbelvertaling)
1
Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij
Kafarnaüm in.
2
Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven
lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld.
3
Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om
hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden.
4
Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan.
Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst.
5
Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’
6
Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak
komt.
7
Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft
maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn.
8
Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten
onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen
een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan
doet hij het.’
9
Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de
menigte die hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot
geloof gevonden!’
10
Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar
de slaaf in goede gezondheid aan.
Lied 91a, vers 1 en 3
- UITLEG EN VERKONDIGING –
Eilandjes van puur geloof
Lied als geloofsbelijdenis: Lied 344

- GEBEDEN EN GAVEN 3
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