ORDE VAN DIENST
27 juni 2021, Oude Blasius Delden.
Voorganger
Cantor-organist
Koster
Zanggroep

: Ds. Paul Moet
: Sander Venema
: Herman en Ellen Loohuis
: Marieke, Arnold, Dick en Gerrie

Orgelmuziek: Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ – Johann Pachelbel (LB 796)
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Diny Doornbos
- INTREDE –
Lied 287: 1,2
1 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2 Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen, als de kerk van liefde leest
is het feest!

Bemoediging en Groet
Lied 287: 5
5 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
Smeekgebed
Glorialied 650: 1 t/m 4
1 De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
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3 Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4 Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

Verhaal voor kleine en grote oren
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- DE SCHRIFTEN –
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Jesaja 3,16 – 4,6
De HEER zegt: Kijk eens hoe hooghartig die vrouwen van Sion zijn; zie hen
verwaand flaneren en verleidelijke blikken om zich heen werpen, hoor het
rinkelen bij de trippelpasjes die ze maken. Daarom zal de HEER Sions vrouwen de
sluier afrukken en hun voorhoofd ontbloten. Op die dag neemt hij hun alle
opschik af: hun enkelringen, zonnetjes en maantjes, hun oorringen, armbanden
en sluiers, hun hoofddoeken, enkelkettinkjes, borstlinten, reukflesjes en
amuletten, de ringen aan hun handen en de ringetjes door hun neus, hun
prachtige kleren, mantels, omslagdoeken en tasjes, hun doorschijnende
gewaden, hemdjes, schouderdoeken en sjaals. Dan zal er stank zijn in plaats van
balsemgeur en zullen er touwen zijn in plaats van gordels; kale schedels en geen
fraaie kapsels, grove rouwkledij en geen mooie feestgewaden. Dit alles vervangt
de schoonheid. Sions mannen zullen vallen door het zwaard, haar soldaten
sneuvelen in de strijd. Rouw en droefenis heersen in haar poorten. Berooid hurkt
Sion neer op de grond. Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man: ‘Wij
zullen zelf voor ons voedsel zorgen en in onze eigen kleding voorzien. Laat ons
slechts uw naam dragen, neem de schande van ons weg.’ Op die dag zal de HEER
het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht
van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. Ieder die nog
in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden,
alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn. Wanneer de HEER het
vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft
afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur, dan zal hij boven de
plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor
overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal
alles overdekken, als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en
beschutting tegen storm en regen.
2

Lied 87
1 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2 Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ''In u zijn al onze fonteinen''.
Schriftlezing NT: Marcus 5,21-43T Toen Jezus weer met de boot was
overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het
meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe,
en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend:
‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden
en te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote menigte
volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al
twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de
behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven
zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar
achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte
en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn
kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op
te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op
hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was
weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft
mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte
zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ Maar hij keek
om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden
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en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem
toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen
haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’ Nog
voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de
synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog
lastig?’ Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet
bang, maar blijf geloven.’ Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan,
behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het
huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid
stonden te huilen en te weeklagen.
Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken
jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet
gestorven, het slaapt.’ Ze lachten hem uit. Maar hij
stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader
en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem
waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand
van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze
taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ Meteen
stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze
was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij
drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht
komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.
Lied 179
1 Meisje sta op, want je slaapt niet meer,
je droomde, je dagdroomde even.
Meisje sta op, want je droomt niet meer;
een hand neemt je mee in het leven.
In een regen van kleur,
in een zonvloed van leven
strooien de fluitspelers bloemen voor jou.
3 Meisje sta op, want je slaapt niet meer,
je droomde, je dagdroomde even.
Meisje sta op, want je droomt niet meer,
veel meer dan een droom is het leven.
Nee, je droomt niet, je leeft
in het huis van je vader,
huis om te leven en kind in te zijn.
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2 Meisje sta op, want je slaapt niet meer,
een stem riep je weg uit je dromen.
Luister, dan hoor je de woorden weer:
de wind zingt ze na door de bomen.
Want het licht wil je zien
en de wind wil je strelen,
speel met de wind in het licht van de zon.

- OVERDENKINGLied: 855
1 Hem even aan te mogen raken,
zijn kleed alleen maar, bij de zoom,
de kracht die mij weer heel kan maken,
het is de mooie oude droom.

2 Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen
terwijl mijn diepe wonde bloedt;
Hij drijft, door anderen bewogen,
de verte langzaam tegemoet.
4 En toch, wanneer Hij maar zou weten
dat ergens diep in dat gedrang
ik Hem nog volg, ziek en verbeten,
en naar zijn zuiverheid verlang.

3 Er is zoveel, er zijn zovelen
tussen ons in, zoveel verdriet
en tijd en dringen en krakelen
en tempel, priester en leviet.
5 Hij die mijn leven heel kan maken,
de kracht, de macht die Jezus heet:
als ik Hem even aan mocht raken,
alleen de zoom maar van zijn kleed.
- 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 418: 1,2,3
1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.
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3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Wer nur den lieben Gott lässt walten – Georg Friedrich Kauffmann
(LvdK 429)
Bedankt voor uw en jouw komst,
Gezegende week en graag tot een volgende keer

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 komende tijd
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. Johan Meijer
Zondag 18 juli 10.00 uur ds. Dick Juijn
Meditatie op woensdagavond
Op iedere woensdagavond zal op de website en de Facebookpagina van de kerk
een korte meditatie van de predikant worden geplaatst.
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Weer samen zingen en koffiedrinken
Vanaf zondag 4 juli is iedereen uitgenodigd om weer volop mee te zingen. Ook is
er weer de mogelijkheid om na de dienst samen aan de koffie te gaan. Dat zal in
de maand juli plaatsvinden in de Voorhof en wordt dan verzorgd door leden van
de kerkenraad. Voor de maand augustus zal een beroep worden gedaan op de
groep die voor de Coronatijd wekelijks trouw hiervoor zorg droegen.
Vanaf 6 juli weer INLOOPOCHTEND
Langzaam, maar zeker krijgen we onze vrijheid weer terug. “Het oude normaal”
De deur van de Voorhof gaat open op dinsdagmorgen 6 juli a.s. om 10.00 uur.
De inloopochtenden gaan weer van start en we zijn zo blij u weer te mogen
ontmoeten.
Wij hopen dat dit ook voor u geldt en dat u het aandurft weer binnen te komen
bij Kerkstraat 6 te Delden.
Nog wel op gepaste afstand, maar daar kunnen we, in de ons zo vertrouwde
Voorhof, voor zorgen. Zoals altijd: koffie met iets lekkers staat klaar van 10.00 tot
12.00 uur.
Hartelijk welkom, namens de leiding.
Meer info bij Mevr. Diny Doornbos, 06-43098087
Afscheid van onze scriba en welkom aan de nieuwe scriba
In september zal Bart Methorst zijn functie als scriba officieel neerleggen. Een
taak die hij 8 jaar heeft vervuld, met een kritische en nuchtere blik. We zijn
verheugd dat Maaike Sligt zich bereid heeft verklaard om de functie van
ouderling-scriba op zich te nemen. We hopen haar in september in dit ambt te
kunnen bevestigen.
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Van de diaconie:
Beste gemeenteleden,
Betreft: kerk-app/digitaal collecteren.

De wereld om ons heen verandert. Zo wordt deze steeds meer digitaal. Betalen
gaat dan ook meer en meer digitaal, cash en met name klein geld hebben we
nauwelijks meer op zak. De kerken doen er dan ook verstandig aan hierin mee te
gaan. Vele zijn ons hierbij al voor gegaan.
Ook wij willen u als gemeente in de gelegenheid stellen uw
bijdragen digitaal te kunnen voldoen. Daarvoor is een App
nodig, geïnstalleerd op een smartphone of tablet.
Na enige studie heeft de kerkenraad besloten hiervoor een App
te gaan gebruiken onder de naam “PG Delden”. Dit met het
bijpassende logo van onze eigen kerk.
Hoe gaat dit alles nu verder in zijn werk?
De app kun je gebruiken voor onderlinge communicatie, de
kerkagenda, het volgen van de kerkdienst en voor de
verschillende collectes, enz.
De App voldoet aan alle beveiligingen die we vandaag de dag
mogen verwachten.
De App is beschikbaar voor zowel een Apple smartphone/tablet
(Iphone) als één die werkt op basis van Android (bijvoorbeeld een
Samsung).
Heeft u geen smartphone of wilt u de App niet gebruiken dan is dat geen enkel
probleem, te allen tijde blijft een bijdrage met munt- of briefgeld mogelijk.
We hopen natuurlijk dat u de App wel zal gaan gebruiken.
Instructies zullen nog uitgebreid worden gegeven op een nog te bepalen datum,
na de kerkdienst. Waarbij en waarna alles ook op papier beschikbaar zal zijn.
Wacht u het bericht over dit moment nog even af.
Rosalind Gertenbach, Maarten Bruynes, Mineke Boerman
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