Eredienst

1 november 2020

34e Corona zondag
Voorganger:
Organist:
Koster:
Zanggroep:

Ds. Dick Juijn
Matthijs ten Thije
Gerrie Tuitert-Burggraaf
Maaike Sligt, Marieke Zijlstra, Ewout Bakker,
Inge en Dick Ellenbroek
Van je medemens moet je het (maar) hebben!
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Orgelspel:

Jan Zwart (1877-1937): Andante religioso
‘Een vaste burg is onze God’

Mededelingen: namens de kerkenraad door Bart Methorst.

-

INTREDE

DE GEMEENTE GAAT STAAN

Intredelied: psalm 46, vers 1 en 2
(bij het feest van de Reformatie, 31 oktober)
God is een toevlucht te allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
De Godsstad ligt aan blanke stromen.
God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet,
zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.
Stil gebed
Bemoediging en Groet
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Psalm 46, vers 3
Kom en aanschouw des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade:
zijn toorn die ‘t oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: ‘Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren.’
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.
DE GEMEENTE GAAT ZITTEN

Aansteken van de kaarsen door Jens, het kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied 725: vers 1, 3 en 4 (bij het feest van Allerheiligen, 1 november)
Gij boden rond Gods troon
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht
draagt met uw stem
ons mensenlied,
opdat het zingt
alleen voor Hem!
Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.
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Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!
-

DE SCHRIFTEN

Gesprek met de kinderen
Kinderlied 218: vers 1, 2 en 5
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst met Han

Gebed bij de opening van de Schriften
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Schriftlezing OT: Genesis 37, 1-25
Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond had.
Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels
zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en
geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en alle
praatjes die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door.
Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef
dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem
laten maken in allerlei kleuren.
De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom
konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af.
Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde,
kregen ze een nog grotere hekel aan hem.
‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, ‘zei hij.
‘We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof
overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij
heenstaan en bogen daarvoor.
Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over
onsheersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe
langer hoe meer haten.
Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer
een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich
voor mij neer.’
Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem
terecht:
‘Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms
voor jou komen neerbuigen?’
De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken
over wat er gebeurd was.
Toen Jozefs broers er eens op uitgetrokken waren om de kudden van hun
vader bij Sichem te laten grazen, zei Israël tegen Jozef: ‘Zoals je weet zijn je
broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hen toe.’ ‘Goed,’ zei
Jozef,en Jakob vervolgde: ‘Ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met
het vee staat, en breng mij dan verslag uit.’ Zo stuurde Jakob hem vanuit
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de Hebronvallei naar Sichem.
Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, kwam hij iemand tegen die hem
vroeg wie hij zocht.
‘Ik ben op zoek naar mijn broers,’ antwoordde hij. ‘Kunt u me zeggen waar
zij het vee aan het weiden zijn?’
‘Ze zijn hier niet meer,’ zei de ander, ‘ik hoorde hen zeggen dat ze naar
Dotan wilden. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan.
Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt,
hadden ze een plan beraamd om hem te doden.
‘Kijk daar eens’, zeiden ze tegen elkaar, ‘daar komt die meesterdromer aan.
Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put
gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan
zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.’
Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. ‘Nee, laten
we hem niet om het leven brengen’, zei hij.
‘Er mag geen bloed vloeien! Gooi hem in die put hier, in deze verlaten
streek, maar breng hem niet om’. Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en
hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan.
Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit,
dat mooie veelkleurige gewaad, en gooiden hem in de put; de put was leeg,
er stond geen water in.
Daarna gingen ze zitten eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen.
Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg
waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en
cistushars.
Lied 828: vers 2
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.
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Schriftlezing NT: Marcus 6, 1-6
Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen.
Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele
toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal van
daan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die
zijn handen tot stand brengen!
Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en
Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’
En ze namen aanstoot aan hem.
Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen
stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’
Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de
handen oplegde en hen genas.
Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Hij trok rond langs de dorpen in de
omtrek en onderwees de mensen.

-

UITLEG EN VERKONDIGING:

Lied 789: vers 1 en 2
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
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en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi
-

GEBEDEN

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

Slotlied 732 (bij de gedenkdag van Allerzielen, 2 november)
Voor de toegewijden, stillen in den lande
die van binnen brandden met een heilig vuur,
danken wij U, Heer.
Vaders die ons leidden, moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger, zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!
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Herders die ons weidden, op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren, schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,
dat van alle zijden mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

- WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Orgelspel:

Johann Gottfried Walther (1684-1748):
Choralprelude ‘Ein feste Burg ist unser Gott’
Bij de uitgang vindt u twee schalen voor de collectes:
één voor de diaconie en één voor de kerk

1e Collecte voor de Najaarszending (Diaconie)
Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol. De lokale
kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de
samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en
gezondheidszorg slecht functioneren.
Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en
pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de
kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van
actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook
krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.
Diaconie Protestantse Gemeente Delden: IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
onder vermelding van:
collectecode: 0111-1
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2e collecte voor de Kerk: algemene middelen
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.

Protestantse Gemeente Delden:
onder vermelding van:

IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91
collectecode: 0111-2

Kerkdienst op Dankdag
Woensdagavond om 19.00 uur zal er een extra dienst zijn in het kader van
Dankdag voor gewas en arbeid. De dienst is toegankelijk voor 30 personen
en deze avond hanteren we niet het even en oneven systeem. Ook de
zanggroep zal meewerken.
Gedachtenisdienst
Op zondag 22 november zullen we in onze gemeente stilstaan bij onze
overledenen.
In de dienst van 10.00 uur zullen de namen worden genoemd van allen die
in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Dit gebeurt op een eenvoudige
manier.
Er wordt 1 grote kaars aangestoken voor alle gestorvenen.
’s Middags tussen 14.00 uur en 17.00 uur zal de kerk geopend zijn om alle
overledenen te gedenken.
Er is gelegenheid een kaarsje te branden, een gedachte op te schrijven, stil te
zijn, te luisteren naar troostende muziek of een gesprek met de dominee.
Zie ook de berichtgeving in het volgende nummer van Kerkennieuws.
De diensten in de komende weken:
Woensdag 4 november 19.00 uur (ds. D. Juijn): even en oneven
huisnummers.
We staan stil bij het thema ‘Duurzaamheid’ aan de hand van Exodus 32, 1520.
Zondag 8 november 10.00 uur (ds. D. Juijn): oneven huisnummers.
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Maarten van Rossem noemde dit jaar in het programma ‘De slimste mens’
het Oude Testament ‘een krankjorum boek’. Van Rossem doelde op het vele
geweld in het Oude Testament. We zetten in deze dienst de teksten over
geweld in een bredere context. Deuteronomium 20, Psalm 137, Exodus 21.
Bij al deze 3 teksten een korte overdenking.
Zondag 15 november 10.00 uur (ds. H. van Dijk): even huisnummers.
Zondag 22 november 10.00 uur (ds. D. Juijn): oneven huisnummers.
Psalm 121.
Zondag 29 november 10.00 uur (ds. D. Juijn): even huisnummers.
Jesaja 11,1-10
Kerstmusical gaat niet door
De Kindernevendienst heeft afgelopen week besloten om de jaarlijkse
kerstmusical dit jaar geen doorgang te laten vinden.
Dat is geen fijn bericht, maar wel een heel begrijpelijk besluit.
In deze tijden met oplopende corona besmettingen en bijbehorende
maatregelen in het verschiet, die ons in de nabije toekomst mogelijk
verder gaan beperken, vind de leiding van de Kindernevendienst het starten
met oefenen voor de kerstmusical niet verstandig.
Misschien is het mogelijk om rond de Pasen een musical te organiseren.
Er zal wel een gezinsdienst zijn op Eerste Kerstdag om 9.00 uur.
Staan – zitten
Vanwege de coronamaatregelen is het verplicht om een mondkapje te
dragen bij binnenkomst en uitgaan van de kerk.
Eenmaal op de plaats mag het mondkapje af.
Daarom ook willen we het bewegen tijdens de dienst zoveel mogelijk
beperken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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