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Een schoot van ontferming is onze God
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Orgelspel:

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Choralvorspiel ‘Vater unser im Himmelreich’ BWV 762

Mededelingen: namens de kerkenraad door Diny Doornbos.
-

INTREDE

DE GEMEENTE GAAT STAAN

Intredelied 275: vers 1, 2 en 3
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan..
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Lied 275: 4 en 5
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
© Copyright 2020 PG Delden

2/10

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
DE GEMEENTE GAAT ZITTEN

Aansteken van de kaarsen door Skara Brae , het kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied 289
Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
Kom, Jezus, kom,
vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan,
zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer, ontsteek hier het licht.
Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.
Kom, Jezus, kom,
vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan,
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zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer, ontsteek hier het licht.

Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus, kom,
vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan,
zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer, ontsteek hier het licht.
-

DE SCHRIFTEN

Verhaal voor grote en kleine oren: Langnek
Kinderlied: Lied 288
Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees er bij, wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst met Jikkie

Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Deuteronomium 20, 16-18
Maar daarbinnen, in de steden van het land dat de HEER, uw God, u als
grondgebied zal geven, mag u geen mens in leven laten.
Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en
Jebusieten moet u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen.
om te voorkomen dat u de gruwelijke dingen die zij voor hun goden doen
vanhen overneemt, waardoor u tegen de HEER, uw God, zou zondigen.
Korte overdenking: Van wrede heerser tot barmhartige God

Lied ‘Niet tot de dienst der wraak’ (Gezangen voor Liturgie 504): vers 1 en 2
Niet tot de dienst der wraak
maar tot elkaars verzoening
heb ik u aangeraakt
heeft u mijn woord geroepen.
Niet in het woordgeweld
waarmee de mensen dreigen
heb ik mijn eer gesteld
maar in wie durven zwijgen.

Schriftlezing: Psalm 137, 1-4. 7-9
Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion.
In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren.
Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied, daar vroegen onze
beulen:
‘Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion.’
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Hoe kunnen wij zingen een lied van de HEER op vreemde grond?
Gedenk, HEER, de dag van Jeruzalems val, toen het volk van Edom zei:
‘Neer met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk.’
Babel, weldra word je verwoest. Gelukkig hij die wraak zal nemen en jou
doet wat jij ons hebt gedaan.
Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert.
Korte overdenking: Mag een slachtoffer boos zijn?
Lied ‘Niet tot de dienst der wraak’ (Gezangen voor Liturgie 504): vers 3 en 4
Niet in het groot vertoon
worden mijn woorden waarheid
maar in een mensenzoon
wordt duisternis tot klaarheid.
Niet tot een mens vol kracht
die heerst over zijn broeders
maar tot de volle maat
van Christus zult gij groeien.
Schriftlezing: Exodus 21, 22- 25
Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere
vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder
geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden ge ëist waarvan de
hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de
betaling toezien.
Heeft ze wel ander letsel opgelopen, dan geldt: een leven voor een leven,
een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een
voet voor een voet, een brandwond voor een brandwond, een kneuzing voor
een kneuzing, een striem voor een striem.
Korte overdenking: Een schoot van ontferming is onze God!
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Lied 158b
Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel,
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.
-

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 ‘Komen ooit voeten gevleugeld’ (Gezangen voor Liturgie 484)
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
Wij zullen rusten in vrede.
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Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan,
vrede, de weg voor mijn voeten.
- WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Orgelspel:

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Choralvorspiel ‘Vater unser im Himmelreich’ BWV 737

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

Eerste collecte voor de Diaconie: 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
vrijwilligers zich in Twente inzetten voor mensen die te
maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een
sociaal isolement. www.stichtingpresent.nl/enschede/
Diaconie Protestantse Gemeente Delden NL08 RABO 031 330 66 13
collectecode: 0811-1
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Tweede collecte: JEUGDWERK (JOP) Nederland - Opvoeden doe je niet
alleen.
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar
hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen?
Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen
nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om
ervaringen uit te wisselen.
De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. JOP,
Jong Protestant helpt
kerken met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar
kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote
opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties.
Protestantse Gemeente Delden
collectecode: 0811-2

NL96 RABO 0313 3773 91

De diensten in de komende weken:
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

Zondag 6 december 10.00 uur (ds. D. Juijn): oneven huisnummers. Jesaja 40
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 voor alle overledenen 1 kaars
aangestoken.
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’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. Er zal een wensboom geplaatst worden waar
ieder zijn of haar gedachte kan delen.
Kerstgroet
Zoals verwacht zal de kerstmiddag in het Hoogspel dit jaar geen doorgang
kunnen vinden. Jaarlijks wordt dit door de diaconie verzorgd en maken vele
ouderen hier gebruik van. Toch wil de diaconie alle ouderen een attentie
bezorgen rond de kerstdagen. En u raadt het: we hebben uw en jullie hulp
dan hard nodig.
Vanaf zondag 13 december zullen de attenties in het kerkportaal liggen en
hopen we dat velen de fiets of de auto willen pakken om deze attentie te
bezorgen.
Het duurt nog even, maar reserveer hiervoor een uurtje in uw agenda.
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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