Eredienst

13 september 2020

27e Corona zondag
Voorganger:
Organist:
Koster:
Zanggroep:

Ds. Dick Juijn
Matthijs ten Thije
Gerrie Tuitert
Maaike Sligt, Anje Gnodde, Mariska van der Sluijs,
Inge Ellenbroek, Dick Ellenbroek
Wat heb je aan God?

Orgelmuziek: Johann Gottfried Walther (1684-1748): Freu dich sehr,
o meine Seele (psalm 42)
Mededelingen: namens de kerkenraad door Diny Doornbos
-

INTREDE
DE GEMEENTE GAAT STAAN
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Psalm 42, 1
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
Stil gebed - Bemoediging en Groet
Psalm 42, 7
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.
DE GEMEENTE GAAT ZITTEN

Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag: Hannah
Smeekgebed
Lied 283: van smeekgebed naar Gloria
In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
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En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons mee!
-

DE SCHRIFTEN

Verhaal voor grote en kleine oren: De verdrietige mol
Lied 935
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
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Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

DE KINDEREN GAAN NAAR DE KINDERNEVENDIEST MET HAN

Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Psalm 42, 10-12
Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 'Waarom vergeet u mij, waarom ga ik
gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?'
Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel
de dag: 'Waar is dan je God?'
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens
zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
Lied: Als een hert (tekst en melodie: M. Nystrom)
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
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-

UITLEG EN VERKONDIGING: Wat heb je aan God?

Lied 221, 1 + 3
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
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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

Slotlied 943, 1 + 2 + 3
God gaat zijn ongekende gang
vol donk're majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.
Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is souverein.
Geliefden Gods, schept nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen overvloed
van zegen die geneest.
WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Freu dich sehr, o
meine Seele (psalm 42) BWV Anh. II 52 (toegeschreven)
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Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot de volgende keer!
===========================================================================================

Bij de uitgang vindt u 2 schalen voor de collectes:
één voor de diaconie en één voor de kerk
De eerste schaal is voor het werk van de diaconie.
De collecte voor de kerk is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente.
1e
PROJECT: STICHTING PRESENT
STICHTING PRESENT slaat een brug tussen mensen die iets te bieden
hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van
Present! Via Present kunnen vrijwilligerszicht in Twente inzetten voor mensen die te
maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

www.stichtingpresent.nl/enschede/
collectecode: 1309-1

2e

COLLECTE JEUGDWERK (JOP)
Nederland - Kliederkerk geeft hoop
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop. ’Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe
gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten
te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken
en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet
betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s
maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in
een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op
steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag
gaan met Bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

collectecode: 1309-2
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Ziekenzondag
Vanuit de kerk wordt deze dagen een blijk van meeleven bezorgd bij mensen
die ziek of aan huis gebonden zijn. Wanneer er nog een adres in uw buurt is,
wilt u deze dan meenemen en bezorgen?
Driekoningenkapel blijft gesloten – geen Inloop – openstelling toren
Vanuit Carint is bericht gekomen dat door het Coronavirus alle activiteiten,
dus ook de kerkdiensten, zijn opgeschort. Jammer, maar begrijpelijk. De
eerste maanden vervallen de diensten op vrijdagmiddag en zondagmorgen.
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.
In het vooruitzicht
Op zondag 20 september zal de indeling van de kerk anders zijn i.v.m. 50
jaar Delden Klassiek. Aandacht is er dan voor de Vredesweek met ds. C.
Verrips.
Op zondag 27 september nemen we afscheid van Wim Boer en Ewout
Bakker, beiden ouderling; mw. Klaske Jasperse zal worden bevestigd als
ouderling.
Op zondag 11 oktober zal de doop bediend worden aan Guus, zoon van
Michel Beltman en Rozemarijn Beltman-Lohuis uit Bentelo.
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