ORDE VAN DIENST: 26 mei 2019, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Peter ten Kleij, Nijverdal
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Hiska Bakker
==================================================================
Het is de zesde zondag van Pasen, zondag Rogate: ‘bidt’
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748): Choralprelude:
'Nun bitten wir den Heiligen Geist' (bij zondag Rogate; 'bidt')
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

De gemeente gaat staan
Antifoon (voorzang): "Halleluja! Verkondig het, juich, heel de aarde:
God heeft zijn volk verlost. Halleluja!" (Jes. 48:20)
Psalm 66: 1 en 3
Bemoediging en groet
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Onze hulp in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen

Psalm 66: 6 en 7
Antifoon (voorzang): “Halleluja! Verkondig het, juich, heel de aarde:
God heeft zijn volk verlost. Halleluja!" (Jes. 48:20)
De gemeente gaat weer zitten
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed: na “en daarom roepen wij” zingen we lied 301 f
Glorialied 305

-

DE SCHRIFTEN

Pianomuziek door Pieter van der Sluijs
1

Verhaal vooraf voor de kinderen:
“Geloof in vrede ”
Kinderied 923
1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongeloof''lijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.
2 Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.
3 Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing NT: Johannes 14: 23 - 29
23

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat
ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen
en bij hem wonen.
24
Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij
horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door
wie ik gezonden ben.
25
Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.
26
Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal
zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik
tegen jullie gezegd heb.
27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven
kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
28
Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen?
Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is
meer dan ik.
29
Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het
zover is.
2

Lied 418: 1, 2 en 3
Schriftlezing NT: Openbaring 21: 10-12 en 22-27
10

Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me
de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.
11
De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een
edelsteen, als een kristalheldere jaspis.
12
Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een
engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf
stammen van Israëls zonen.
22
Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is
haar tempel, met het lam.
23
De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt
Gods luister, en het lam is haar licht.
24
De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar
hun lof.
25
De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet
meer zijn.
26
De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.
27
Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en
leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven
staan, het boek van het lam.
Lied 756: 1 allen 2 vr 3 man 4 vr 5 man 6 vr 7 man 8 allen

-

UITLEG EN VERKONDIGING

Lied 1010
-

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.
3

Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij het slotlied 'Ga nu heen in vrede'
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied 270 ELB
Ga nu heen in vrede, / ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, / samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven, / uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven, / dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, / ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, / ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, / samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, / vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden, / Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, / ga en maak het waar.

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen met gezongen Amen
Uitgangscollecte: voor de kerk
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748): Choralprelude:
'Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und ihn ehren'
==================================================================

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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