ORDE VAN DIENST: 12 mei, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Hiska Bakker
==================================================================
Orgelspel: 'Zing jubilate voor de Heer' (bij zondag Jubilate; zie lied 652}
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

De gemeente gaat staan
Antifoon (voorzang): 'Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde, juich tot eer van
Zijn Naam. Halleluja!'
Intredelied: Psalm 66: 1 en 3
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 66: 7
Antifoon (voorzang): 'Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde, juich tot eer van
Zijn Naam. Halleluja!'
De gemeente gaat weer zitten
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: Lied 652

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst: Moederdag op de ark
1

Kinderlied: Lied 218: 1, 2 en 3
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2. Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing NT: Johannes 10, 22-30
22

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter.
Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.
24
Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem:
‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent,
zeg het ons dan ronduit.’
25
Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet.
Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij,
26
maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort.
27
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.
28
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit
mijn hand roven.
29
Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven,
niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven,
30
en de Vader en ik zijn één.’
23

Lied 653: 1, 6 en 7
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-

UITLEG EN VERKONDIGING: Eeuwigheid kent geen tijd

Lied 825: 1, 6, 8 en 9

-

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 650
De kinderen komen terug in de kerk
3

Slotlied: Lied 650

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: voor het jeugdwerk
Orgelspel: Johann Pachelbel (1653-1706): Choralprelude
'Nun lob mein' Seel' den Herren' (de grote lofprijzing naar psalm 103)
==================================================================

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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