ORDE VAN DIENST: 23 februari 2020, Oude Blasius Delden
Voorganger: Ds. Dick Juijn
Organist: Piet Cnossen (Rheden)
Koster: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector: Henk van der Spek
Kindernevendienst: Han Sligt
Kind van de zondag: Skara Brae
==================================================================
Orgelspel:
Wachet auf ruft uns die Stimme van J.S.Bach.
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling van dienst
Rosalind Gertenbach
INTREDE
Intredelied: Psalm 139, 1 en 2 (staande tot na Psalm 139 vers 14)
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
Psalm 139: 9 en 14 (Hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: Lied 405
-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst: De verdwaalde eekhoorn
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Kinderlied: lied 218: 1, 2 en 3
1 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen, bij U komen mag.
2 Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon
Dank U ons wilt bewaren. kracht en levensbron.
3 Dank U dat alle vogels zingen, dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen, dank u dat ik groei.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing NT: Matteus 5, 33-37
33 Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen
valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.”
34 En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel,
want dat is de troon van God,
35 noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem,
want dat is de stad van de grote koning;
36 zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren
wit of zwart maken.
37 Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit
het kwaad.
Lied 313
-

UITLEG EN VERKONDIGING: Integer
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Lied 838
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
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
Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Improvisatie op slotlied 416.
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 416
-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met gesproken Amen)
Zegenlied: lied 425
Uitgangscollecte: voor het Diaconaat
Orgelspel: Sortie van Cesar Franck.
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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!
==================================================================
Boekenmarkt.
Op zaterdag 7 en zondag 8 maart a.s. organiseert de Stichting Vrienden van de
Oude kerk Delden haar 28e boekenmarkt in de Voorhof van 11.00 tot 16.00 uur.
De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor de instandhouding van de
Oude Blasiuskerk, niet alleen Kerk, maar ook een beeldbepalend monument in
het hart van Delden.
De toegang tot de boekenmarkt is geheel gratis.
We hopen u te mogen begroeten op één van deze data.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris Leen Quak, tel. 06 40172441
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