ORDE VAN DIENST
17 januari 2021, 10.00 uur
Oude Blasius Delden.
Rechtvaardiging door geloof

Voorganger
Muzikale leiding
Koster
Zanggroep

: Ds. Dick Juijn
: Sander Venema
: Gerrie Tuitert – Burggraaff
: Maaike, Erica, Inge, Ewout en Dick

Orgelmuziek: Het orgel ondergaat de komende tijd restauratiewerkzaamheden
ten behoeve van schilderwerk en vergulding van de orgelkas, de beelden op het
orgel, het balkon en de zuilen waarop het balkon rust. Daarom is de speeltafel van
het orgel deels gedemonteerd en zijn de frontpijpen verwijderd.
De ‘grande dame’ zal de komende tijd dus niet kunnen klinken en derhalve zal er bij
aanvang van de dienst stilte zijn ter voorbereiding op de liturgie. Ook na de zegen
zal er voorlopig geen orgelmuziek kunnen klinken.
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Stilte
Mededelingen: namens de kerkenraad door Marjolein ter Weele
- INTREDE Lied 528: 1,2 en 3
1. Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.
Refrein
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
2. Overal nabij is Hij menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen.
Refrein
3. God van God en licht van licht, aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht, aller mensen broeder.
Refrein
Bemoediging en Groet
Lied 528: 4 en 5
4. Wil daarom elkander doen alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig.
Refrein
5. Wees verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden.
Refrein
Inleidend woord
Smeekgebed
Glorialied: psalm 66: 1, 2, 6 en 7
(de psalm van de zondag; tweede zondag na Epifanie, Verschijning van de Heer)
- DE SCHRIFTEN 2

Koning Zeurtjes
Gebed bij de opening van de Schriften
Bijbellezing: Romeinen 1, 8-17
Lied 221: 1 en 2
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijt
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 leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
ik moet in lief en leed naar U verlangen.
- UITLEG EN VERKONDIGINGRechtvaardiging door geloof
Lied 905: 1 en 3
1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
want ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
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- GEBEDEN Dankgebed, Voorbede, 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 905: 4
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-02
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91
Komende week
- Woensdag 20 januari 19.00 uur Online meditatie vanuit de kerk
- Zondag 24 januari 10.00 uur Online dienst vanuit de kerk
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