ORDE VAN DIENST: Ochtendgebed 4 augustus Oude Blasius Delden
Voorgangers: : Vespergroep: Anja van de Haar, Martha Mulder en Johanna Stronks
Organist
: Sander Venema
Koster
: Janny Hardeman
==================================================================
Orgelspel: Es woll’ uns Gott genädig sein:
Bewerking: Johann Pachelbel (1653-1706)
Koraalzetting: Samuel Scheidt (1587-1654)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied 276: 1 en 2

( staande)

Lofprijzing:
Morgenlied 217
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst
Kinderlied 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.
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
1

Psalmlezing
Lezen Psalm 49: 1-13 (van Sytze de Vries)
Stilte
Zingen: Psalm 139: 1 en 2
Lezing Jesaja 55: 1-11 NBV
1

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen
geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en
melk zonder betaling.
2
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet
verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten
hebben en genieten van een overvloedig maal.
3
Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een
eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.
4
Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de
volken.
5
Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog
niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de
Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.
6
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
7
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode
plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal
ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.
8
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen –
spreekt de HEER.
9
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie
wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
10
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
11
zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet
vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te
volbrengen wat ik gebied.
Lied 313: 1 en 5

2

Lezing Lucas 12: 13-21 NBV
13

Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij
de erfenis met mij moet delen!’
14
Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie
aangesteld?’
15
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want
iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in
overvloed heeft.’
16
En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had
veel opgebracht,
17
en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn
voorraden op te slaan.
18
Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw
grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan,
19
en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg
voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je.
20
Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden
teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?”
21
Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God.’
Lied 990: 1, 4 en 5
Orgelspel:

-

UITLEG EN VERKONDIGING
Meditation II - Margaretha Christina de Jong (*1961)

GEBEDEN EN GAVEN

Met responsielied: Psalm 25b Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
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
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Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Voorspel bij lied 425
De kinderen komen terug in de kerk

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegenlied 425
Uitgangscollecte: voor de kerk
Orgelspel:
Scherzo uit Two summer sketches - Dick Sanderman (*1956)
==================================================================

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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