ORDE VAN DIENST: 8 september, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Ma>hijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaﬀ
Lector
: Hiska Bakker
==================================================================
Orgelspel: Orgelmuziek 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Lied 601 vers 1 en 2

(staande tot na Lied 601 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 heeL
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Lied 601 vers 3 (Hierna gaat de gemeente zi6en)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: 865 vers 1 en 2

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst: het loslaatmiddel
Kinderlied: Lied 935
1 Je hoeL niet bang te zijn / al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand / in die van onze Heer.
2 Je hoeL niet bang te zijn / als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur / rondom je leven zijn.
3 Je hoeL niet bang te zijn, / al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijL, / als jij je ogen sluit.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
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Gebed: bij de opening van de SchriLen
SchriNlezing NT: Lucas 14, 25 – 33
25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei:
26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en
kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn
leerling zijn.
27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.
28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten
berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeL voor de bouw?
29 Als hij het fundament gelegd heeL maar de bouw niet kan voltooien, zal
iedereen die dat ziet hem uitlachen
30 en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.”
31 En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren,
zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met benduizend man kan
optrekken tegen iemand die met twinbgduizend man tegen hem oprukt?
32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar
verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen.
33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezicngen, kan mijn
leerling niet zijn.
34 Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest,
hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven?
35 Ook voor de bemesbng van de grond is het niet meer bruikbaar,
dus wordt het weggegooid. Wie oren heeL om te horen, moet goed luisteren!’
Lied 313 vers 1, 2 en 4

-

UITLEG EN VERKONDIGING:
Wat gee8 betekenis aan mijn leven?
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Lied: Kies het goede
(melodie: ‘Ode an die Freude’, uit 9e symfonie van Beethoven)
1. Wie wil hebben kan verdwalen, / waar geluk schuilt in het zijn,
hebben leidt tot grijpen, halen, / zijn doorbreekt het mijn en dijn
Kies het goede, weer het kwade, / stel de vrede bovenaan;
al wie wars is van genade, / wordt verleid tot grootheidswaan.
2. In de woorden van profeten / horen wij de stem van God;
in hun twijfel, zeker weten / ligt beloLe of gebod.
Luister naar wat zij beogen / met de wereld om ons heen:
al wat ademt, is bewogen, / niemand ergens meer alleen.
3. Tussen hemel en de aarde / is er meer, zo wordt gezegd,
maar dat méér heeL enkel waarde / als het bijdraagt aan het recht.
Kies het goede, weer het kwade, / stel de vrede bovenaan;
al wie wars is van genade, / wordt verleid tot grootheidswaan.

-

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: Orgelmuziek bij lied 416
OVERSTAP van:
Anouk Brouwer, Sophie van Groningen en Lisa Tuitert
Goede wensen
Slotlied: Lied 416

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: voor Kerk in AcOe , zie pag. 4
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Orgelspel: Johann Sebasban Bach (1685-1750):
Praeludium en Fuga in g-moll BWV 558
==================================================================
Bouw de kerk in Syrië weer op
Bĳna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in
armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er
langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met
het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳk.
De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden
om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en
hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Met deze collecte
steunen we christenen in Syrië bĳ het herstellen van hun kerk. Doet u mee?
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Acbe o.v.v. collecte Zending september.
==================================================================
Uitleg liturgische schikking van de startzondag 8 september
Bij de start van het winterseizoen zien we een schikking met een trompet.
De trompet staat voor muziek. En zoals muziek wordt gevormd door
verschillende tonen tot verschillende muzikale verhalen.
Ook bloemen kunnen een verhaal vertellen.
Zo laten we vandaag door hun verschillende kleuren en vormen onze gemeente
zien. Een levende gemeenschap, waarin op vele manieren mensen bezig zijn met
het verhaal van hun geloof.
EEN GOED VERHAAL …….
Doet u ook mee om dat verhaal te vertellen en door te geven ??
==================================================================
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!
==================================================================
ASenOe: Op zondag 15 september is onze kerk moeilijker te bereiken
in verband met het jaarlijkse straauesbval.
Enkele straten zijn dan afgesloten.
Niet afgesloten voor het verkeer is de straat “achter de kerk”
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