VAN DIENST: 1 september, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Gerrit Holtrigter
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Janny Brandenbarg
==================================================================
Orgelspel: Johann Sebastian Bach en Johann Gottfried Walther:
Liebster Jesu, wir sind hier (Lied 314)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Lied 314 vers 1 en 2 (staande tot na lied 314 vers 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 314 vers 3 (Hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: Lied 968 vers 2 en 5

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst: De arme rijke vogel
Kinderlied: Lied 274
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.
2 Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde kwijt.
1

3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing NT: Lucas 14, 1. 7-11
1
Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar
hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog.
7
Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de
ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen:
8
‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de
ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u,
9
en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.”
Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen.
10
Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u
zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van
iedereen die samen met u aan tafel aanligt.
11
Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert
zal verhoogd worden.’
Lied 990 vers 1, 2, 3 en 6

-

UITLEG EN VERKONDIGING: Word excentriek

2

Lied 25a

-

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: William Walond (1725-1770) Diapason Movement (from a voluntary)
De kinderen komen terug in de kerk
Bevestiging van:
Mevr. Marjolein ter Weele als pastoraal ouderling
Dhr. Anno Wester als ouderling en kerkrentmeester
Dhr. Jan Gertenbach als penningmeester diaconie
Mevr. Ank Lantink als wijkcontactpersoon
Mevr. Fredien Morsink als wijkcontactpersoon
Lied 345
Afscheid van:
Mevr. Marion Colijn, 8 jaar diaken
Slotlied: Lied 848 vers 1, 4 en 5

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
3

Uitgangscollecte: voor het missionaire werk.
Orgelspel: Domenico Zipoli (1688-1726): Pastorale
==================================================================

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!

==================================================================

Attentie:
Op zondag 15 september is onze kerk moeilijker te bereiken
in verband met het jaarlijkse straatfestival.
Enkele straten zijn dan afgesloten.
Niet afgesloten voor het verkeer is de straat “achter de kerk”
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