ORDE VAN DIENST: ZONDAG 15 november 2020 Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Henk van Dijk, Enter
Cantor-organist
: Sander Venema
Koster
: Gerrie Tuitert – Burggraaff
Zanggroep
: Marieke, Anje, Mariska, Arnold en Ewout
===============================================================
Orgelspel: O Ewigkeit, du Donnerwort – Johan Ludwig Krebs
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Rosalind Gertenbach.

- INTREDE
De gemeente gaat staan
Intredelied 283: 1, 2, 3
1 In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon

3 Want wij mensen op de aarde
.
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe

Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Lied 283: 4, 5
4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

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

(Hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag Jurre
Kyriegebed
Kyrie en Glorialied 274: 2, 3
3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

2 Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde kwijt.
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Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst
Kinderlied 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 erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal,
verteld in mensentaal

De kinderen gaan naar de kindernevendienst met Rinske
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Exodus 3: 7 – 14
De HEER zei: 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb
hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden.
Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden,
en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat
overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten,
Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De jammerklacht van de
Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren
hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de
Israëlieten, uit Egypte wegleiden.' Mozes zei: 'Maar wie ben ik dat ik naar de
farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?' God antwoordde: 'Ik zal
bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk
uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.' Maar Mozes
zei: 'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun
voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: "Wat is de naam van die God?" Wat
moet ik dan zeggen?' Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg
daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.
Schriftlezing NT: Matteüs 25: 31 -40
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle
engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.Dan zullen alle volken voor
hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een
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herder de schapen van de bokken scheidt;de schapen zal hij rechts van zich
plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het
koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie
kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer,
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te
drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen,
u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij
gedaan.”
Lied: 324
1 Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat gij zijt de gloed van al wat leeft.
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.

2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
''redden wat verloren is'', dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
''Ik zal er zijn'', zonsopgang, nieuw verbond

3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd,vervoerd, getroost,dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

-

UITLEG EN VERKONDIGING

Lied 792
1 Kom, God, en schrijf uw eigen Naam
als licht over ons uit!
De naam, die, dag en nacht voortaan,
de hoogste weg wijst om te gaan,
de naam die liefde luidt!

3 Verlaat niet, wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon,
Gij van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!

2 O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier toegezegd.
Dat Gij uw zegen op ons legt,
uw vrede aan ons geeft!

4 Laat zonneklaar te lezen zijn
uw beeld, in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn
waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd.
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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.
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: 763
1 Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

2 Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

3 En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

4 De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

5 Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen
Orgelspel: Fughetta in a-mol- Johann Ernst Rembt
============================================================
Bij de uitgang vindt u 2 schalen voor de collectes:
één voor de diaconie en één voor de kerk
Bedankt voor uw en jouw komst,gezegende week en graag tot volgende keer!
De collecte van vorige week voor Stichting Present heeft € 137,07 opgebracht.
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