Eredienst

30 augustus 2020

25e Corona zondag
Voorganger:
Organist:
Koster:
KND:
Zanggroep:

Ds. Dick Juijn
Matthijs ten Thije
Jannie Hardeman
Erica Bakker
Marieke Zijlstra, Anje Gnodde, Inge Ellenbroek,
Frits de Groot, Ewout Bakker

Geloof kan bergen verzetten!!!

Aan het einde van deze dienst zullen Fenne, Pieter en Leonne overstappen
van de ‘Kleine Blasius’ naar de Jeugdkerk.
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Orgelmuziek bij het lied ‘Vrede voor jou’
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Arie Mulder
-

INTREDE
DE GEMEENTE GAAT STAAN

Lied: Vrede voor jou (tekst: Jan van Opbergen, melodie: lied 276), 1 en 2
Vrede voor jou hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou, voor iedereen!
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrij uit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal
wij leven van elkaar!

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Lied: Vrede voor jou, 3
Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt,
jij die de hele wereld draagt.
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn,
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een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn!
DE GEMEENTE GAAT ZITTEN

Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag Skara Brae
Smeekgebed
Gloria gesproken en gezongen met de woorden van lied 306
Zanggroep: Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Voorganger: U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen.
Zanggroep: Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Voorganger: Die ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en herademtéén en
volstrekt in allen en boven allen uit Vader, Zoon en Geest, bron, water en
stroming, liefdes eerste begin, liefdes weg, liefdes volharding.
Zanggroep: Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Voorganger: Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel,stroom uw
mensen vol kracht, doe opleven hun ogen.
Zanggroep: lichtende levende God.
Voorganger: Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt van meet af:
licht dat niet dooft, liefde die blijft.
Zanggroep: Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
-

DE SCHRIFTEN

Verhaal voor grote en kleine oren: Weggistan
Pianomuziek door Pieter van der Sluijs: Jurriaan Andriessen (1925-1996),
Sonatine no. 1: allegro, andantino, vivo
DE KINDEREN GAAN NAAR DE KINDERNEVENDIEST

Gebed: bij de opening van de Schriften
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Schriftlezing NT: Matteus 17, 14-20
Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem
toe die voor hem op zijn knieën viel
en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt
daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water.
Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’
Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang
moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng
hem bij me.’
Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen
weg, en vanaf dat moment was hij genezen.
Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen
ze: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’
Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als
jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg
zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen.
Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.
Lied 923, 1 en 2
Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.
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.
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-

UITLEG EN VERKONDIGING:

Geloof kan bergen verzetten

Lied 923, 3
Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.
-

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
DE KINDEREN KOMEN TERUG IN DE KERK
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OVERSTAP

Goede wensen
Intermezzo

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen beantwoord met het zingen van lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Orgelmuziek bij lied 416
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot de volgende keer!
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==========================================================================

Bij de uitgang vindt u 2 schalen voor de collectes:
één voor de diaconie en één voor de kerk.
De diaconiecollecte is bestemd voor de Oecumenische woongemeenschap De
Wonne te Almelo. In deze woongemeenschap woont een vaste kerngroep
samen met mensen die een tijdelijk onderdak nodig hebben. Doorgaans gaat
het daarbij om mensen met meerdere problemen. Met aandacht en zorg
schept de kerngroep een veilige sfeer, structuur, en bevordert ze onderlinge
betrokkenheid.
Van de tijdelijke bewoners wordt deelname aan dagelijkse huishoudtaken
verwacht. Professionele hulpverlening voor hen komt van buiten.
De kerngroep heeft dagelijks een ochtend- en avondgebed.
Voor meer info zie hun website: www.dewonnealmelo.nl
U kunt ook overmaken via de rekening van de Diaconie Protestantse
Gemeente Delden onder vermelding van: De Wonne 3008
Op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
De collecte voor de kerk is bestemd voor de instandhouding van de
erediensten in de Oude Blasius. Denk aan het uitzenden via internet.
==========================================================================

Helaas is het door alle ontwikkelingen rond het Coronavirus nog niet
mogelijk om koffie met elkaar te drinken na deze dienst.
Ook zal de Inloop op dinsdagmorgen voorlopig niet kunnen worden
opgestart. Er zijn in deze tijd te veel risico’s aan verbonden.
Wel is de toren iedere dag vanaf 11.00 uur geopend om een kaarsje op te
steken of iets in natura te brengen voor de Voedselbank.
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Ziekenzondag 13 september
Op zondag 13 september wordt landelijk aandacht gegeven aan de mensen
die langdurig ziek zijn.
Ook in onze gemeente willen we aan deze mensen denken met een
bloemetje als een hart onder de riem.
Graag doet de diaconie een beroep op u en jullie om een bloemetje bij
iemand te bezorgen.
De bloemetjes en de kaarten liggen vanaf woensdag 9 september 11.00 uur
klaar onder de toren en zijn in die week dagelijks tussen 11 en 16 uur op te
halen.
Helpt u mee?!
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