ORDE VAN DIENST: 28 april 2019, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Peter ten Kleij, Nijverdal
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Henk van der Spek
===========================================================
Orgelspel: Johann Pachelbel (1653-1706): Choralprelude ‘Allein Gott in der Höh’ sei Ehr
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

- INTREDE
Het is zondag Quasi Modo Geniti ‘als pasgeboren kinderen ’naar 1 Petrus 2:2.
De psalm voor deze zondag is Psalm 81
(de gemeente gaat staan )
Antifoon (voorzang): 'Halleluja! Verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere
moedermelk. Halleluja! '
Psalm 81: 1, 2 en 4
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Psalm 81: 8 en 9
Antifoon (voorzang)

(hierna gaat de gemeente zitten)

Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed: na “en daarom roepen wij” zingen we lied 301 f
Glorialied 642: 1, 4, 5 en 8
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- DE SCHRIFTEN
Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
“In de war”
Kinderlied: Lied 218: 1, 4 en 5
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Genesis 28: 10-22
10.Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een
11.plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de
stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen
12.slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de
hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en
13.afdalen. Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je
voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik
14.aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde
is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden.
Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden
15.als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen
gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen
16.laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’ Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’
17.zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ Eerbied vervulde hem. ‘Wat
een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis
18.van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen
die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er
19.olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz.
20.Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis
21.beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom
bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn.
22.Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan een
tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’

Lied 275: 1, 2, 3 en 4
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Schriftlezing NT: Lucas 24: 13-35
13.Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet
14.en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat
15.er was voorgevallen.Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar
16.hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet
17.herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber
gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan
18.de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’
19.Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een
machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele
20.volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten
21.kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar
22.inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele
23.vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf
gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er
24.engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn
toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar
Jezus zagen ze niet.’ Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag
van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten
25.gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen
26.te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven
27.stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.Ze naderden het dorp waarheen ze op
28.weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan
om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en
29.de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel
aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het
30.hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken
31.aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij
32.onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen
terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die
33.tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon
34.verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan
hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Lied 255

- UITLEG EN VERKONDIGING
Lied 362
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- 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: orgelmuziek bij lied 416
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied 416

- WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen

In verband met Koningsdag zingen we lied 708: 1 en 6
Uitgangscollecte: voor de kerk
Orgelspel: Johann Pachelbel (1653-1706): Choralprelude ‘Christ lag in Todesbanden’
==================================================================
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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