Eredienst

25 oktober 2020

33e Corona zondag
Voorganger:
Organist:
Koster:
Zanggroep:

Ds. Dick Juijn
Matthijs ten Thije
Gerrie Tuitert-Burggraaf
Annerie Snier, Maaike Sligt, Anje Gnodde,
Erica Bakker, Arnold Schriemer

Liefde tot God, jezelf en de ander!
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Orgelspel:

Johann Gottfried Walther (1684-1748):
Choralprelude ‘Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort’

Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Arie Mulder

-

INTREDE

DE GEMEENTE GAAT STAAN

Intredelied 829: 1 en 2
De liefde gaat ons voor
van den beginne;
zij is een lichtend spoor,
een vuur van binnen dat straalt.
De hoop die in ons is
en ons doet leven,
dat is een erfenis
om door te geven voorgoed.
Stil gebed
Bemoediging en Groet

Lied 829: 3
Wij houden ons bereid
om te ontvangen
de Geest die ons geleidt
en ons verlangen vervult.
DE GEMEENTE GAAT ZITTEN

Aansteken van de kaarsen door Femke, het kind van de zondag
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Smeekgebed
Glorialied 195 ‘Gloria Patri’
Ere zij de Vader en de Zoon
En de heilige Geest,
Als in den beginner, nu en immer
En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
-

DE SCHRIFTEN

Verhaal voor grote en kleine oren: De vraag van de eekhoorn
Kinderlied 784
Voorzang:
Samen spelen, zingen,
samen zien en horen
samen om te leren
samen hier op aarde,
mensen voor elkaar,

Allen:
samen komen vieren,
beelden en verhalen,
met elkaar te leven,
samen hier op aarde,
mensen voor elkaar.

De kinderen gaan met Mariska naar de kindernevendienst

Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Leviticus 19, 18
Heb je naaste lief als jezelf
Lied 568a:

Ubi caritas et amor, Deus ibi est
(Waar vriendschap en liefde is, daar is God)
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Schriftlezing OT: Deuteronomium 6, 5
Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.

Lied 568a:

Ubi caritas et amor, Deus ibi est
(Waar vriendschap en liefde is, daar is God)

Schriftlezing NT: Matteus 22, 34-46
Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen
had gebracht, kwamen ze bij elkaar.
Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde:
‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod.
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de
Profeten staat.
Nu de Farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag:
Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon? Van David,
antwoordden ze.
Jezus vroeg: Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer
noemen? Want hij zegt:
De Heer sprak tot mijn Heer: Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je
vijanden onder je voeten heb gelegd.
Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?
En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde
iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

Lied 568a:

Ubi caritas et amor, Deus ibi est
(Waar vriendschap en liefde is, daar is God)
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-

UITLEG EN VERKONDIGING:

Liefde tot God, jezelf en de ander!
Lied 828
Stem als een zee van mensen
om mij, door mij heen.
Stem van die drenkeling,
van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt
als hij mij aankijkt.
Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.
Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.
-

GEBEDEN

Voorbeden
Stil gebed

© Copyright 2020 PG Delden

5/8

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 791: 1, 3, 4 en 6
Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.
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- WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748):
Choralprelude ‘Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr’

Bij de uitgang vindt u twee schalen voor de collectes:
één voor de diaconie en één voor de kerk

1e collecte voor de Diaconie
Ondersteuning van zwakkeren en kansarmen in onze directe omgeving voor
levensonderhoud en bij het zoeken van recht. Geef via rekening van:
Diaconie
Protestantse Gemeente Delden
Onder vermelding van: 2510-1 op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
2e collecte voor de Kerk
De kosten voor de kerkdiensten lopen gewoon door in deze corona tijden.
Ook de beelduitzendingen zijn niet gratis. We vragen daarom wat extra bij
te dragen om deze uitzendingen mogelijk te blijven houden.
Geef via de rekening van: Protestantse Gemeente Delden
Onder vermelding van: 2510-2 op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91
Mondkapje verplicht
Bij het binnengaan en uitgaan van de kerk is het verplicht om een
mondkapje te dragen.
Als u eenmaal op uw plaats zit dan kan het mondkapje af worden
gedaan.
Ook proberen we in de dienst het bewegen zoveel mogelijk te
beperken.
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Komende diensten
Zondag 1 november (ds. D. Juijn): even huisnummers.
Woensdag 4 november 19.00 uur (ds. D. Juijn): even en oneven
huisnummers.
Zondag 8 november 10.00 uur (ds. D. Juijn): oneven huisnummers.
De gedachtenisdienst, gepland voor 1 november,
zal verplaatst worden naar een passend moment op een later tijdstip.
Orde van dienst online
Op de website www.pgdelden.nl kunt u de gehele orde van dienst
downloaden en evt. uitprinten.
Ook wordt liederen en lezingen voortaan op kerkdienstgemist.nl
geplaatst. Dit op wens van meerdere mensen.
Dankdag voor gewas en arbeid
Deze dienst zal plaatsvinden op woensdagavond 4 november om 19.00 uur,
waaraan ook de zanggroep zal meewerken. Het is fijn dat er vanuit de
Wendezoele een aanbod is gekomen om gewassen aan te leveren voor deze
dienst. Daar zijn we erg blij mee.

Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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