ORDE VAN DIENST
2 mei 2021, Oude Blasius Delden.
Voorganger
Cantor-organist
Kosters
Zanggroep
Liturgische kleur

: Ds. F.A. Wiersma
: Matthijs ten Thije
: Frits en Mirjam de Groot
: Marieke, Mariska en Arnold
: wit

Orgelmuziek: De restauratiewerkzaamheden zijn weliswaar nog niet voltooid,
maar vanaf deze zondag zal het orgel weer kunnen klinken bij aanvang van de
dienst en na de zegen. Daar ben ik blij om en dankbaar voor en daarom klinken
er vandaag twee orgelwerken van Johann Sebastian Bach over het lied ‘Allein
Gott in der Höh’sei Ehr’. Soli Deo Gloria! MtT
Zingen in de kerk: De Protestantse Gemeente van Delden volgt het advies van de
landelijke PKN om met maximaal 4 zangeressen/zangers te zingen in de
eredienst. MtT
De zondagen in de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren worden van oudsher
gesierd met feestelijke namen. Allereerst de zondag na Pasen die “Quasimodo
geniti” (1 Petrus 2:2) wordt genoemd: als pasgeborenen zijn de dopelingen van
de Paasnacht, die de “Witte Week” na Pasen in hun witte feestkleren hebben
doorgebracht. Als besluit van het octaaf van Pasen wordt deze dag ook “Beloken
Pasen” genoemd. De volgende zondag heet “Misericordias Domini” waarop de
goedertierenheid van de Heer wordt bezongen (Psalm 33: 5,6). Daarop volgt
zondag “Jubilate” met de jubel uit Psalm 66. Zondag “Cantate” komt als vierde
daarna, wanneer de kerk een nieuw lied zingt (Psalm 98: 1). De gangbare naam
voor de volgende zondag is “Rogate”- bidt, vanwege het Evangelie (Joh.16)
waarin het gebed in Jezus’ naam aan de orde is. Een tweede naam voor deze dag
komt uit de profetieën van Jesaia (48: 20) en opnieuw psalm 66: “Vocem
jucunditatis”- stem van gejuich. Na de Hemelvaartsdag, komt zondag “Exaudi” –
hoor, (Psalm27:7) waarna het Pinksterfeest de afsluiting is van de Paascyclus.
FAW
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralvorspiel ‘Allein Gott in
der Höh’sei Ehr’ BWV 711
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Introïtuslied 98b (bij psalm 98, de psalm van de zondag, vijfde zondag van Pasen.
Deze zondag draagt ook de naam ‘Cantate’, naar psalm 98: 1 ‘Zingt voor de Heer
een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan’).
1. Alles op aarde zing Gods eer!
Jubel van vreugde, juich voor de Heer!
2. Speel op de citer, blaas op de fluit,
steek de trompetten, jubel het uit.
3. Zeeën en stromen, beek en rivier,
klap in je handen, bruis van plezier.
4. Bergen en heuvels, huppel en spring,
blijf daar niet staan, jubel en zing.
5. God komt regeren eerlijk en goed,
dans Hem met bel en met trom tegemoet.
Mededelingen: namens de kerkenraad door Anno Wester
- INTREDE –
Lied 655: 1, 2 en 3
1. Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang.
3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
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Bemoediging en Groet
Lied 655: 4 en 5
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest de Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
Inleidend woord
Smeekgebed
Vg. …. Heer ontferm u
Beantwoording smeekgebed met lied 299e/I
Vz. Heer, ontferm u,
Zg. Heer, ontferm u,
Vz. Christus, ontferm u,
Zg. Christus, ontferm u,
Vz. Heer, ontferm u over ons,
Zg. Heer, ontferm u over ons.
Glorialied 299e/II
Glorie aan God hoog in de hemel en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegene U. Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen, Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God, die wegdraagt de zonden van
heel onze wereld: geef Uw ontferming!
Heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, Jezus Messias, heilige Geest, glorie van
God!
U alle eer, nu en altijd. Amen.
Verhaal voor kleine en grote oren
De kinderen gaan naar de kindernevendienst met Han
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- DE SCHRIFTEN –
Gebed bij de opening van de Schriften

Psalm 80: 1
1. O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
Gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.
Schriftlezing OT: Deuteronomium 4: 33-39
Heeft ooit een volk de stem van god horen spreken, midden uit het vuur, zoals jij
hoorde en bleef in leven? Of heeft ooit een god geprobeerd te komen om een
volk voor zich te nemen midden uit een ander volk, met beproevingen, tekenen,
wonderen en strijd, met sterke hand en uitgestrekte arm en door grote
verschrikkingen: alles wat de ENE jullie God voor jullie heeft gedaan in Egypte,
voor je eigen ogen? Jij hebt het te zien gekregen om te erkennen: ja! de ENE, hij
is God, er is geen ander dan hij. Vanuit de hemelen heeft hij je zijn stem laten
horen om je te onderrichten, op de aarde heeft hij je dat grote vuur laten zien. Je
hebt zijn woorden gehoord midden uit het vuur. Omdat hij je vaderen heeft
liefgehad en hun nakomelingen heeft uitgekozen, heeft hijzelf je doen uittrekken,
met zijn grote kracht uit Egypte, om voor jullie uit te verdrijven, naties, groter en
machtiger dan jij, om je te laten komen, om je hun land ten erfdeel te geven,
zoals het vandaag is. Erkennen zul je vandaag en weer ter harte nemen: ja! de
ENE, hij is God, in de hemelen boven en op de aarde beneden, geen ander.
Psalm 80: 4 en 5
4. Gij hebt een wijnstok uitgegegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.
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5. Waarom hebt Gij gesloopt zijn wallen
en wordt zijn vrucht geroofd door allen?
Te gronde gaat uw heerlijk goed:
het wordt door evers omgewroet
en ’t roofdier rukt de ranken neer.
O God, machtige God, keer weer!

Schriftlezing NT: Johannes 15: 1-8
“Ik ben de wijnstok, de waarachtige en mijn vader is de landman. Elke rank aan
mij die geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, die
zal hij reinigen opdat hij meer vrucht draagt. Jullie, jullie zijn al rein door het
woord dat ik jullie heb gezegd. Blijft verbonden met mij en ik met jullie. Zoals de
rank geen vrucht kan dragen vanuit zichzelf wanneer hij niet verbonden blijft met
de wijnstok, zo ook jullie niet, wanneer je niet verbonden blijft met mij. Ik ben de
wijnstok, jullie de ranken. Wie verbonden blijft met mij en ik met hem, die draagt
veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. Indien iemand niet verbonden
blijft met mij, wordt hij weggegooid zoals de rank. Hij verdort, ze brengen die bij
elkaar en gooien ze in het vuur en ze verbranden. Indien jullie blijven in de
verbondenheid met mij en wat ik gezegd heb je bijblijft, vraagt wat je wilt en het
zal er voor jullie zijn. Daarin is mijn vader verheerlijkt, dat jullie veel vrucht
dragen en jullie mijn leerlingen zijn. Zoals de vader mij heeft liefgehad, heb ik
jullie liefgehad. Blijft verbonden met mijn liefde. Indien je mijn geboden houdt,
zul je verbonden blijven met mijn liefde. Zo houd ik, ook ik de geboden van mijn
vader en ik blijf verbonden met zijn liefde".
Psalm 80: 7
7. Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat:
een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.
- UITLEG EN VERKONDIGING-
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Lied 656
1. Ik ben de wijnstok,
mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken,
dus blijf in mij, ik blijf in u dan vindt Hij vruchten hier.
Zing voor de Vader,
de wijngaardenier,
dus blijf in Mij, Ik blijf in u dan vindt Hij vruchten hier.

2. Ranken onvruchtbaar
die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;
zij moeten branden. Dus blijf in Mij, ik blijf in u, ’t is waarheid wat ik zeg.
Zing voor de Zoon,
want zijn woord is uw weg, dus blijf in Mij, Ik blijf in u ’t is waarheid wat Ik zeg.

3. Laat dan mijn woorden
uw waarheid en uw leven zijn;
blijf in mijn liefde,
zoals ik in de Vader blijf Gij zult vol vreugde zijn. Bid om de geest,
om het brood en de wijn,
en al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.

- 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
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Slotlied 657
1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fuga super ‘Allein Gott in der
Höh’sei Ehr’ BWV 716

Bedankt voor uw en jouw komst,
Gezegende week en graag tot een volgende keer
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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
Diensten in de komende periode
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. D. Juijn (even huisnummers)
Donderdag 13 mei 9.30 uur ds. D. Juijn (even en oneven huisnummers)
Zondag 16 mei 10.00 uur ds. C. Verrips (oneven huisnummers)
Zondag 23 mei 10.00 uur ds. D. Juijn (Pinksteren)
Maandag 24 mei 10.00 uur ds. D. Juijn (Tweede Pinksterdag en huwelijksviering)
Zondag 30 mei 10.00 uur ds. D. Juijn (oneven huisnummers)
Voor de diensten op Eerste en Tweede Pinksterdag kan gereserveerd worden.
Door een berichtje aan predikant of kerkelijk bureau of in de kerk op de
voorafgaande zondagen.
Meditatie op woensdagavond
De online-meditatie op woensdagavond is komen te vervallen, dit ondanks dat er
wekelijks veel kijkers waren.
Hiervoor in de plaats zal er iedere woensdagavond op de website van de kerk en
op de Facebookpagina van de kerk een korte meditatie van de predikant worden
geplaatst.
Toren geopend
De openstelling van de toren om een kaarsje aan te steken, een gebed te doen,
te doneren voor de Voedselbank, is ook afhankelijk van de werkzaamheden rond
de restauratiewerkzaamheden aan het orgel.
In ieder geval is de toren geopend op zaterdag en zondag tussen 11 en 19 uur.
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