ORDE VAN DIENST: , 6 oktober, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Koos Sluiter
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: Ma;hijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaﬀ
Lector
: Marianne Nijman
==================================================================
Orgelspel: Johann Pachelbel (1653-1706): Choralprelude 'Ach Go; vom Himmel,
sieh darein'
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
-

INTREDE

Intredelied:

Lied 797: 1, 3, 4

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 heeV
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Drempelgebed:
Lied 797: 7 en 8 (Hierna gaat de gemeente zi.en)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed afgesloten met toonzeKng 301f
Glorialied: Lied 304
-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst
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Kinderlied: Lied 923
1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongeloof''lijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

2 Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

3 Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeV, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de SchriVen
SchriQlezing OT: Habakuk 3: 1-3
Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. HEER, ik heb uw aankondiging
gehoord. Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag. Breng het in deze \jd tot stand,
maak het in deze \jd bekend, maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. God
komt uit Teman, de Heilige komt uit de bergen van Paran. sela Zijn glorie straalt aan
de hemel, de aarde is vol van zijn roem.
Habakuk 3:16-19
Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn
bo;en werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag
van het onheil, de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. 17 Al zal de
vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de
olij^oom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap
meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining- 18 toch zal ik
juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. 19 God, de HEER, is mijn
kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan. Voor
de koorleider. Bij snarenspel.
Lied 910: 2, 4
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SchriQlezing NT: Lucas 17: 1-10
Tegen zijn leerlingen zei hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden
gebracht, alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! Het zou beter voor
hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen dan dat hij
ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf! Indien
een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan erns\g toe; en als ze berouw
hebben, vergeef hun. 4En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en
zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun
vergeven.’ Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ De Heer
zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die
moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij
zou jullie gehoorzamen. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de
kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem
zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen:
“Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en
drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? Hij bedankt de knecht toch niet omdat
die gedaan heeV wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie
alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we
hebben enkel onze plicht gedaan.”’
Lied 942: 1, 2
- UITLEG EN VERKONDIGING
Lied 353
- GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
SWl 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
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Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 103c
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 103c: 1, 3, 5
-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: voor Kerk en Israel
Orgelspel: Johann Pachelbel (1653-1706): Choralprelude 'Nun lob mein' Seel' den
Herren' (de grote lofprijzing uit psalm 103)
==================================================================
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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