ORDE VAN DIENST: ZONDAG 15 maart Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Peter ten Kleij
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Janny Brandenbarg
Kindernevendienst : Erica Bakker
========================================================
Orgelspel: orgelmuziek bij psalm 25 ‘mijn ogen zijn gevestigd op God, of
Hij mij redt’ (psalm van de zondag; zondag Oculi)
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Arno Wester
-

INTREDE

De gemeente gaat staan
Antifoon: ‘Mijn ogen zijn gericht op U: bevrijd mijn voeten uit het net!’
Intredelied: Psalm 25: 7 en 8
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Psalm 25: 9 en 10
Antifoon: ‘Mijn ogen zijn gericht op U: bevrijd mijn voeten uit het net!’
De gemeente gaat zitten
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag: Maurits
Smeekgebed: na ‘en daarom roepen wij’ zingen we Lied 301f
-

DE SCHRIFTEN

Thema: Hoor je me?
Verhaal voor de kinderen
Zingen projectlied, melodie lied 215,
De paaskaars brandt, zo weten wij: Dit is het woord dat Hij ons geeft:
God maakt het licht voor jou en mij. Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij,
Hij maakt een eind aan je verdriet,
voor altijd ga ik aan je zij.
want Hij vergeet de mensen niet.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
-

DE SCHRIFTEN
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Biddend zingen we Lied 317
Schriftlezing OT: Exodus 6: 2 - 9 en 28 – Exodus 7: 7
God zei tegen Mozes: 'Ik ben de HEER. Ik ben aan Abraham, Isaak en
Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER
heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond
gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling
hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de
slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat
heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen:
"Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je
afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm
zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie
aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat
ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de
Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder
ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit
geven. Ik ben de HEER."' Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar
ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware
dwangarbeid.
Toen de HEER zich in Egypte tot Mozes richtte, zei hij: 'Ik ben de HEER.
Alles wat ik tegen je zeg, moet je overbrengen aan de farao, de koning
van Egypte.' Mozes antwoordde: 'Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden, de
farao zal niet naar me luisteren.' Maar de HEER zei: 'Ik zal ervoor zorgen
dat jij als een god voor de farao staat, en je broer Aäron zal je profeet zijn.
Jij moet Aäron alles zeggen wat ik je opdraag, en hij moet het woord
voeren en de farao vragen de Israëlieten uit zijn land te laten vertrekken.
Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte
veel tekenen en wonderen verrichten. Ook dan zal de farao niet naar jullie
luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht laten voelen en hen
zwaar straffen, en ik zal mijn volk, de Israëlieten, in groepen geordend uit
Egypte leiden. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik
mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen weg leid.' Mozes en Aäron
deden alles wat de HEER hun opdroeg. Mozes was tachtig jaar en Aäron
drieëntachtig toen zij zich tot de farao richtten.
Lied 362: 1 en 3
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Schriftlezing NT: Lucas 11: 14 – 28
Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven
was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd.
Maar enkelen van hen zeiden: ‘Dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen,
kan hij demonen uitdrijven.’ Anderen verlangden van hem een teken uit de
hemel om hem op de proef te stellen. Maar hij kende hun gedachten en
zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en
huis na huis stort in. Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn
koninkrijk dan standhouden? Jullie zeggen toch dat ik dankzij Beëlzebul
demonen uitdrijf! Als ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door
wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters
zijn! Maar als ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf,
dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.
Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn
zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en
hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij
vertrouwde af en verdeelt hij de buit. Wie niet met mij is, is tegen mij, en
wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Wanneer een onreine geest
iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats.
Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik
verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt
is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere
demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En
zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe
dan voorheen.’
Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen
hem: ‘Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u
gedronken hebt!’ Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van
God luisteren en ernaar leven.’
Lied 653: 1, 2, 4 en 7

-

UITLEG EN VERKONDIGING

Lied 542: 1, 2 en 3
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-

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 de gaven voor de Diaconie
Pianomuziek door Pieter van der Sluijs: Jurriaan Andriessen
(1925-1996): Sonatina no. 1
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied 416

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: kerk
Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Praeludium in G
(1837)

========================================================
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Uitleg zondag 15 maart 2020 bij het project ‘Een teken van leven’
Op weg naar Pasen horen we door de verhalen
heen dat God steeds opnieuw tekens van leven
aan mensen geeft. Ook wij mogen vragen om
een teken van leven; zowel van God als van
mensen om ons heen.
Het thema voor deze 3e zondag is: Hoor je me?
God praat met Mozes en Mozes praat met het volk. Maar het volk luistert
niet. Hij moet ook met de farao gaan praten, maar Mozes durft niet. Maar
samen met Aäron durft hij toch.
Ook vandaag zien we Mozes en Aäron weer verbeeld door de grote
bloemen.
De derde ‘koninklijke’ bloem verbeeld farao.
De ondergrond is paars, de kleur van inkeer.
========================================================
De collecte voor het Veertigdagenproject (Madagascar) op zondag 8
maart heeft € 266,60 opgebracht, waarvoor veel dank!

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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