ORDE VAN DIENST: PINKSTERZONDAG 9 juni Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
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: Ma9hijs ten Thije
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: Gerrie Tuitert - Burggraaﬀ
Lector
: Anje Gnodde
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VOGEL

1

Orgelspel: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Choralprelude “Komm, Heiliger
Geist, Herre Go9”BuxWV 199
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Lied 212: 1,2 en 3 (staande tot na vers 5 )
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 heeU
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Lied 212: 4 en 5 (Hierna gaat de gemeente zi2en)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: Lied 675

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst: ‘De stem van je hart’
Kinderlied: Lied 683
1
‘t Is feest vandaag, ‘t Is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam.
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
2
Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeU, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

3
Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
4
De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
‘t feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe `jd begint!
2

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de SchriUen
SchriWlezing NT: Handelingen 2, 1 -13
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3 Er verschenen aan hen een soort 3 vlammen, die zich als vuurtongen
4 verspreidden en zich op ieder van hen neerze9en, en allen werden vervuld van
de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals
hun door de Geest werd ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden des`jds vrome Joden, die aeoms`g waren uit ieder volk
op aarde.
6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in
verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal
hoorde spreken.
7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken?
8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?
9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de
10 omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier geves`gd
11hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië-wij allen horen hen
in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeU
dit toch te betekenen?’
13 Maar sommigen zeiden spo9end: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
Lied: 687
-

UITLEG EN VERKONDIGING: Vogel

Lied: 680

-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
AcclamaYe: lied 368G Adem van God, vernieuw ons bestaan
3

SYl 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: bij het slotlied “Omwille van geluk van mensen”
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Omwille van geluk van mensen (melodie lied 601)
1. Omwille van geluk van mensen zaait U in hen uw liefde uit, gloeit als een vlam
in al hun wensen, vult met uw tonen hun geluid.
Stem, die de woorden geeU te spreken, Bron, die rivier is van bestaan,
Licht van het licht, dat nooit zal breken, Leven van leven, vuur ons aan.
2. Alles in mij is U verbonden,
U bent het kloppen van mijn hart. U wordt in s`lte weer hervonden als een
geheim dat mij verwart. Naam, die begin is en het einde, Woord, dat de wereld
heeU gemaakt en Oorsprong is van al het zijnde – ik ken U niet, maar ben
geraakt.

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: Kerk In AcYe Zending
Orgelspel: Dieterich Buxtehude : Ciacona in e BuxWV 160
==================================================================
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
Maar ook welkom bij de BUITENGEWONE dienst
op Tweede Pinksterdag om 10.00 uur in de Kerktuin van onze Oude Blasius!
4

Pinksterschikking
In de schikking zien we de wind verbeeld door een veld van groene grassen. De
twaalf wi8e bloemen verbeelden de apostelen. Boven hun hoofden zien we de
vurige tongen, verbeeld door de rode en oranje bloemen. Het neerdalen van de
Heilige Geest wordt verbeeld door het gipskruid.
Grote schoonmaak
Het is weer Ajd voor een grote schoonmaak van de Voorhof.
Dit staat voor maandag 17 juni op de agenda. Van 9.30 uur tot 15.30 uur.
Mocht u niet kunnen dan kan een onderdeel ook op een andere dag gedaan
worden in overleg met de koster. Ook GRAAG mannen, want de dubbele ramen
moeten ook even weg.
Ook de kerk kan een sopje gebruiken. Dit gebeurt op maandag 1 juli.
Vele handen maken ligt werk, dus meld u!, ook al is het maar een klein klusje dat
u kunt doen. Welkom. Gerrie Tuitert. 074-3767077.
Liedboeken
Achter in de kerk liggen 30 liedboeken voor bezoekers die geen liedboek bij zich
hebben, vooral voor gasten dus.
Nu gebeurt het steeds vaker dat de liedboeken op zijn en er voor gasten geen een
over is. Daarom toch ons verzoek om zoveel mogelijk uw eigen liedboek mee te
nemen naar de kerk. Dat zou heel ﬁjn zijn. De koster en de dominee
Collecte voor de tuin
Wie geniet er niet van de Blasiustuin? Dit unieke stukje Delden?
De laatste maanden is de tuin ﬂink op de schop geweest. Er was veel wildgroei
ontstaan en onkruid. Het gras en veel planten waren gesneuveld door de droge
zomer van 2018. Voor herstel en aanpassing van het plein hebben we diep in de
buidel moeten tasten en de tuin opgeknapt met nieuwe bomen, planten en gras.
Voor het herstel en onderhoud van de tuin wordt vandaag gecollecteerd.
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