Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 8b
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied Lied 8b: vers 1, 2, 3, 4 en 5 (Let op: vers 5 andere melodie!)
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte
Orgelspel: Théodore Dubois (1837 – 1924): Entrée en forme de carillon
(uit Dix Pièces pour Orgue)

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.

Deze Hebreeuwse lettercombinatie (jod-hee-vav-hee) is in de Hebreeuwse Bijbel de Naam van God. Deze lettercombinatie wordt ook wel tetragram(maton)
genoemd.

Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
ORDE VAN DIENST: 10 februari 2019, Oude Blasius te Delden
Voorganger
Organist
Koster
Lector

: ds. Rob. Nijhuis (uit Rijssen); predikant te Markelo
: Matthijs ten Thije
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
: Janny Brandenbarg

Orgelspel: Théodore Dubois (1837 – 1924): Prière (uit Sept Pièces pour Orgue)

Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
6

1

- INTREDE Intredelied Psalm 139: vers 1 (staande t/m Psalm 139:2)
Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp is 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 139: vers 2 (Allen gaan weer zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Drempelgebed
Lezing: Het Sjema Jisrael: Deutronomium 6: 4 t/m 9 (door de voorganger)
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw
krachten.
6
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
7
Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar
bed gaat en als u opstaat.
8
Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
9
Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

We luisteren naar het lied : ‘Ik zal er zijn’ YOU TUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
(Luister alleen of zing mee!)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
- GEBEDEN EN GAVEN -
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5

Kyriëgebed
Glorialied: Lied 305: vers 1, 2 en 3
- DE SCHRIFTEN 2

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

5

Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit
Egypte zou leiden?’
12
God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb
gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij
deze berg vereren.’
13
Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God
van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die
God?” Wat moet ik dan zeggen?’
14
Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de
Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’
15
Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God
van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van
Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik
worden aangeroepen door alle komende generaties.’”
11

Lied: Psalm 89: vers 8, 9, 11 en 1 (in deze volgorde!)
Schriftlezing NT: Johannes 14: 1 t/m 6 (door de lector)
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
2
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik
een plaats voor jullie gereed zal maken?
3
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik
jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
4
Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’
5
Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we
dan de weg daarheen kunnen weten?’
6
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader
komen dan door mij.
1

Lied 760: vers 1 t/m 6
- OVERDENKING -

4

Gesprek met de kinderen van de nevendienst
Kinderlied: Lied 274: vers 1
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.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Exodus 3: 1 t/m 15 (door de lector)
1
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro,
de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het
steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God.
2
Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een
doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door
het vuur werd verteerd.
3
Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke
verschijnsel eens van dichtbij bekijken.
4
Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik:
‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes.
5
‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de
grond waarop je staat, is heilig.
6
Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God
van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
7
De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb
hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden.
8
Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te
bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen,
een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de
Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.
9
De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien
hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken.
10
Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit
Egypte wegleiden.’
3
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