ORDE VAN DIENST: 8 maart 2020, Oude Blasius Delden.
Voorganger: Ds. Dick Juijn
Organist: Matthijs ten Thije
Koster: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector: Hiska Bakker
Kindernevendienst: Rinske Gerritjans
Ouderlingen: Wim Boer + Ewout Bakker
Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Trio (Andante) in F (1844)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst.

- INTREDE (de gemeente gaat staan)
Antifoon: “Gedenk uw ontferming, God, uw liefde eeuwen door.”
Intredelied: Psalm 25, vers 1 , 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging en Groet:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Onze hulp in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen

Lied Psalm 25, vers 4 en 10
Antifoon: “Gedenk uw ontferming, God, uw liefde eeuwen door.”
(hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door Jurre, het kind van de zondag
Smeekgebed
Lied 538, vers 1 en 4

- DE SCHRIFTEN Verhaal voor de kinderen van de nevendienst in de 40-dagentijd
1

Projectlied: melodie lied 215
1. De paaskaars brandt, zo weten wij:
    God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet,
Want Hij vergeet de mensen niet.

2. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
    Ik ben de Heer, een God die leeft.
    En waar je gaat, ben Ik erbij,
    Voor altijd ga Ik aan je zij.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Matteus 17, 1-9
1
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich
mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.
2
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en
zijn kleren werden wit als het licht.
3
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.
4
Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn.
Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en
een voor Elia.’
5
Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over
hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind
ik vreugde. Luister naar hem!’
6
Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun
gezicht.
7
Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te
zijn.’
8
Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.
9
Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat
jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’
Lied 536

- UITLEG EN VERKONDIGING –
Waar blijft dat Koninkrijk?
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Lied 756, vers 1, 2, 3 en 8

- MAALTIJD VAN DE HEER Voorbeden en stil gebed
Inzameling van gaven voor het avondmaalproject van de diaconie
Orgelspel:  Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847):
      Andante religioso uit orgelsonate IV (1844/1845)
De kinderen komen terug in de kerk

- Nodiging Tafelgebed, lied 403e
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
Lied 377, vers 1, 2, 4 en 5
Gemeenschap van brood en wijn

(druivensap bij de preekstoel)

Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847):
      Thema (Andante) mit Variationen (1844)
Dankgebed
Slotlied 767, vers 1, 2, 3, 4 en 5

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte missionair
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Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Andante in D (1823)  
Uitleg zondag 8 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 2e zondag is: Samen kun je meer.
Mozes gaat naar Egypte, met zijn staf in zijn hand. Hij moet van God met Farao
gaan praten, maar Mozes durft niet. Daarom gaat Aäron met hem mee.
In de schikking zien we  op de basis van klimop, symbool voor Gods trouw en
aanwezigheid, de twee bloemen met elkaar verbonden: Mozes en Aäron. Mozes
heeft zijn staf, symbool van zijn leiderschap, bij zich .
De ondergrond is paars, de kleur van inkeer.

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!
Collecteopbrengst zondag 1 maart
De uitgangscollecte t.b.v. Wereldgebedsdag heeft het mooie bedrag van € 290,28
opgebracht.
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