ORDE VAN DIENST DANKDAG
Woensdag 4 november 2020
Oude Blasius Delden

Voorganger :
Cantor-organist :
Koster :
Zanggroep :

Ds. Dick Juijn
Matthijs ten Thije
Gerrie Tuitert- Burggraaff
Ewout Bakker, Mariska van der Sluijs, Arnold
Schriemer, Inge en Dick Ellenbroek, Maaike Sligt
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Orgelmuziek
Mededelingen: namens de kerkenraad door Marjolein ter Weele
- INTREDE –

Lied ‘Sing to the Lord of the Harvest’ (Trinity Psalter Hymnal 2018): 1 en 2
Sing to the Lord of the harvest, sing songs of love and praise;
with joyful hearts and voices your alleluias raise!
By Him the rolling seasons in fruitful order move;
sing to the Lord of the harvest a song of happy love.
By him the clouds drop fattnes, the desert bloom and spring,
the hills leap up in gladness, the valleys laugh and sing.
He filleth with his fullness all things with large increase;
he crowns the year with goodness, with plenty, and with peace.
Stil gebed - Bemoediging en Groet
Lied ‘Sing to the Lord of the Harvest’: 4
To God the gracious Father, who made us “very good”,
to Christ, who, when we wandered, restored us with his blood,
And to the Holy Spirit, who doth upon us pour
his blessed dews and sunshine, be praise forever more.
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen
Lied 716 ‘Zaaien, maaien, oogsten’
Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.
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Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.
Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.
- DE SCHRIFTEN –
Gebed: bij de opening van de Schrift
Lezing OT: Exodus 32, 15-20
Mozes keerde zich om en ging de berg af. De twee platen met de
verbondstekst droeg hij bij zich. Aan beide kanten waren ze beschreven,
aan de voorkant en aan de achterkant.
De platen waren Gods eigen werk en het schrift dat erin gegrift was, was
Gods eigen schrift.
Toen Jozua het geschreeuw van het volk hoorde, zei hij tegen Mozes:
‘Ik hoor strijdkreten in het kamp!’
Maar Mozes zei: ‘Dat is geen gejuich na een overwinning en geen
geweeklaag na een nederlaag. Luid gejoel hoor ik.’
Dichter bij het kamp gekomen, zag hij het stierenbeeld en het gedans.
Woedend smeet hij de platen aan de voet van de berg aan stukken.
Hij greep het stierenbeeld, gooide het in het vuur en verpulverde het.
De as strooide hij op het water, en dat liet hij de Israëlieten drinken.

- UITLEG EN VERKONDIGING –
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Lied 742: naar het Zonnelied van Franciscus
Wees geprezen, bron en schenker,
om uw lied in al wat leeft.
Ik buig mijn hoofd n hef mijn handen
met al wat adem heeft.

Ik zing voor U en broeder zon,
tevoorschijn tredend uit de nach,
luister van de nieuwe morgen,
beeld van U, zo lang verwacht.
Ik zing voor U en zuster maan
en alle sterren om haar heen,
voor broeder wind die alle wolken
één voor één voorbij laat gaan.

Ik zing voor U en zuster water,
die de diepste dalen drenkt
en stoere, sterke broeder vuur,
die nachtenlang verlichting schenkt.
Ik zing voor U en moeder aarde,
die elk gewas ten bodem geeft
om zijn wortels uit te strekken,
vruchtbaar land voor al wat leeft.

Ik zing voor elk die draagt in vrede
huiver, tranen, bloed en zweet.
U zult hem kronen met nieuw leven
omdat U geen mens vergeet.
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Ik zing voor U en zuster dood,
die mij een leven lang omarmt.
Zij zal mijn laatste adem dragen
tot waar U bent en mij verwarmt.
Wees geprezen, bron en schenker,
om uw lied in al wat leeft.
Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen
met al wat adem heeft.

- 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
Slotlied 718 ‘God, die leven hebt gegeven’
God, die leven
hebt gegeven
In der aarde schoot,
Alle vrucht der velden
moeten we u vergelden,
Dank voor ’t dagelijks brood.
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Niet voor schuren,
Die niet duren,
Gaf Gij vruchtbaarheid,
Maar opdat de aarde,
In Uw goede gaarde,
Niemand honger lijdt.
Maar wij rijken,
Ach, wij blijken
Hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.
Wil dan geven,
Dat ons leven
Zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
Opgaan, sterk en vrij.
Zegenbede Iona-community
Wees krachtig als de aarde.
Wees liefdevol als Christus.
Leef met elkaar in vreugde
tot zegen voor God, de aarde
en de mensen, nu en altijd.
Orgelmuziek
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