ORDE VAN DIENST: ZONDAG 11 augustus 2019 Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Paul Moet Velp
Organist
: Ma7hijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaﬀ
Lector
: Henk van der Spek
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Orgelspel: Johann SebasGan Bach (1685-1750): Air uit de 3e orkestsuite BWV 1068
(in dierbare herinnering aan mijn schoonzusje Mareen)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
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INTREDE

Intredelied: Lied 837: 1 en 2
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
Drempelgebed: Lied 837: 3 en 4
(Hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Kyriegebed
Glorialied Lied 725
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DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst
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Kinderlied 397: we zingen het 3 keer

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed bij de opening van de SchriRen
SchriRlezing OT: Jesaja 65, 17 t/m 25
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in
vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar
blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een
jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.
Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer
zijn die slechts enkele dagen leeU, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;
want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt
als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en
zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen,
van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als
de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten
van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afma7en en geen
kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.
Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog
spreken. Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro
en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sGcht onheil
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER
Lied 772 vers 1 door de cantor; vers 2-4 door de gemeente
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SchriRlezing NT: Lucas 12, 32 t/m 40
Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeU jullie het koninkrijk willen
schenken. Verkoop je bezicngen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een
geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief
niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is,
daar zal ook jullie hart zijn.
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die
hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloU, zodat ze direct voor
hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn
komst wakend aantreU. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel
nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreU, ook al komt hij
midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer
des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis
hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt
op een GjdsGp waarop je het niet verwacht.’
Lied 324
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UITLEG EN VERKONDIGING

Lied 568a (zes maal achter elkaar)
Cantor zingt eerste keer voor.
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GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
S]l 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 lied 362
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De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied 362
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WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: Beantwoord met lied 425
Uitgangscollecte: Kerk In Ac]e Werelddiaconaat
Orgelspel: Johann SebasGan Bach (1685-1750): Choralvorspiel 'Vater unser im
Himmelreich' BWV 737
==================================================================

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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