ORDE VAN DIENST: , 13 oktober Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Sander Venema
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Henk van der Spek
==================================================================
Orgelspel: Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ – Johann Sebastian Bach
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
-

INTREDE

Intredelied: Psalm 103: 1 en 3 (staande tot na Psalm 103 vers 5)
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: Psalm 103: 5 (Hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: Lied 216
-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst: ERBIJ
Kinderlied: 385: 1 en 4
1 De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
‘t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.
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4 Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing NT: Lucas 17, 11 – 19
11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en
Galilea.
12 Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet
die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan.
13 Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’
14 Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’
Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.
15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met
luide stem.
16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan.
17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen?
18 Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze
vreemdeling?’
19 Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’
Lied 908: 1, 5 en 7
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UITLEG EN VERKONDIGING: Dankbaar?

Zingen van de Apostolische Geloofsbelijdenis
(melodie ’Wat de toekomst brengen moge’ Lied 913)
Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht, die de hemel en de
aarde door zijn woord heeft voortgebracht, die de mens als kroon van de
schepping naar zijn beeld geschapen heeft en nog in zijn grote liefde alles draagt
en aanzien geeft.
Ik geloof in Jezus Christus ’s Vaders ééngeboren Zoon, mens geworden om ons
mensen, lijdend onze smaad en hoon; die gestorven aan de zonde opstond ter
rechtvaardiging en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.
Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft en een kerk die in alle
tijden enkel op zijn adem leeft. Ik geloof de schuldvergeving en ook de
herrijzenis. Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.
-

GEBEDEN EN GAVEN

Viering Heilig Avondmaal

Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Preludium bij lied 377 (Saffron Walden)
De kinderen komen terug in de kerk
Nodiging
Lied 377: 1, 2, 3 en 4
Voorbeden
Tafelgebed
Onze Vader
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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Lied 377: 5, 6 en 7
Delen van brood en wijn
Orgelspel: Aria prima in d-moll uit Hexachordum Apollinis – Johann Pachelbel
Slotlied: Lied 863: 1, 5 en 6
-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: voor het Werelddiaconaat
Orgelspel:

Passacaglia – Dietrich Buxtehude

==================================================================
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!
==================================================================
Op deze Wereldvoedseldag is de collecte bestemd voor het opleiden van
Bendejongeren tot topkok in Colombia. Zie de foto hieronder met de tekst.
In de sloppenwijken van Bogota houden drugsgeweld en zware criminaliteit
jonderen volledig in de greep. Kerk in Aktie brengt daar met een ambitieus
programma verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we
een kookschool annex restaurant gestart waar 60 kansarme jongeren worden
opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden.
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