ORDE VAN DIENST
22 november 2020, Oude Blasius Delden.

Wandelen met God!

Voorganger

: Ds. Dick Juijn

Zanggroep

: Inge en Dick Ellenbroek, Maaike Sligt,
Mirjam Witvoet, Frits de Groot
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Orgelmuziek:
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Klaske Jasperse
- INTREDE (de gemeente gaat staan)
De HEER zal uw uitgaan en ingaan bewaren van nu aan

Psalm 121: vers 1, 2 en 3
1. Ik sla mijn ogen op en zie

2. Uw wank’le voeten zet Hij vast,
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,

Psalm 121: vers 4
4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij zal uw komen en uw gaan,
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De HEER zal uw uitgaan en ingaan bewaren van nu aan

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,

3. Want wij mensen op de aarde

4. Laat uw dauw van vrede dalen
Vat ons samen in de stralen

sliepen wij ten dode toe.
5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen

- DE SCHRIFTEN -

Kinderlied 935
al gaat de storm tekeer.

als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

in die van onze Heer.
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als jij je ogen sluit.
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Lied 221: vers 1 en 2

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
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- UITLEG EN VERKONDIGING -

Lied 221: vers 3
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede.
wil alle liefde aan uw zoon besteden.

Die ons gedenkt
en van geen mensenkind
de naam vergeet:
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Die ons gedenkt
en van geen mensenkind
de naam vergeet:

Die ons gedenkt
en van geen mensenkind
de naam vergeet:

- GEBEDEN -

Allen:

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
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danken wij U, Heer.
2. Vaders die ons leidden, moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger, zijn ze, maar van nu,

3. Herders die ons weidden, op de nieuwe aarde

4. dat van alle zijden mensen samenstromen,
zingen voor de Heer.
- WEGZENDING EN ZEGEN -

Orgelmuziek:

Ondersteuning van zwakkeren en kansarmen in onze directe omgeving

7

gedenken.
Voor veel mensen een betekenisvol gebaar.
Vanmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur zal de kerk geopend zijn voor

gesprek met de predikant.

. Jesaja 11,1-10
. Jesaja 40

agenda.

-

mogelijk beperken.

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