ORDE VAN DIENST: 4 juli 2021, 10.00 uur
Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Cantor-organist : Matthijs ten Thije
Liturgische kleur : groen

Moeilijke vragen!
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Orgelmuziek: Dieterich Buxtehude (1637-1707):
Choralpartita ‘Auf meinen lieben Gott’ BuxWV 179
Mededelingen: namens de kerkenraad
- INTREDE Lied 212: vers 1, 2 en 3
1. Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
2. Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
3. Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!
Bemoediging en Groet
Lied 212: vers 4 en 5
4. Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
5. Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja!
Inleidend woord
Smeekgebed
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Glorialied 107: 1 en 4
1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

4. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

- DE SCHRIFTEN Verhaal voor grote en kleine oren: de moeilijke vragen
De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed bij de opening van de Schriften
Bijbellezing: Lucas 2, 41- 47
Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem.
42
Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.
43
Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in
Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten.
44
In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden
ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden
begonnen te zoeken.
45
Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te
zoeken.
46
Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat,
terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.
47
Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.  
41

Bijbellezing: 1 Korintiërs 3, 18 - 19a; 20
18
Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in
deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
19
Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat
geschreven...: ‘De Heer kent de gedachten van de wijzen; hij weet dat ze
niet meer dan lucht zijn.’
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Lied 321: vers 1, 2, 4 en 6
1. Niet als een storm, als een vloed, 2. Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
niet als een bijl aan de wortel
dorstig en hard deze grond
komen de woorden van God,
zo is het koninkrijk Gods.
niet als een schot in het hart.
4. Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

6. Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

- UITLEG EN VERKONDIGING Moeilijke vragen
Lied 221
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
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 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 leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.                            
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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 657: vers 1, 3 en 4
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.

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 met een gezongen Amen
Orgelmuziek: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Passacaglia in d BuxWV 161
Bedankt voor uw en jouw komst.
Een fijne zondag en graag tot volgende week.
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Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-01 (Actie Vakantietas NL)
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-02 (kerk)
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91
Diensten in de komende periode
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. Johan Meijer
Zondag 18 juli 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 25 juli 10.00 uur ds. Carmian Verrips
Zondag 1 augustus 10.00 uur ds. Dick Juijn
Koffie na de dienst
Vanaf vandaag zal er na de dienst op zondagmorgen weer gelegenheid zijn
om elkaar bij de koffie te ontmoeten. Dit zal plaatsvinden in De Voorhof en
in de maand juli verzorgd worden door leden van de kerkenraad.
Iedereen, met name ook gasten in ons midden: van harte welkom.
Vervallen woensdagmeditatie
Sinds de coronacrisis en de lockdown verzorgde de predikant iedere woensdagavond een korte meditatie. Eerst online in de kerk, later via de website
en facebook. Een digitale kansel. Nu we steeds meer mogen samenkomen
rond de fysieke kansel van de Oude Blasius vervalt deze woensdagmeditatie
en begroeten wij u allemaal graag weer op zondagmorgen in de kerk.
Inloopochtend in de Voorhof
A.s. dinsdag 6 juli zal na 15 maanden de inloopochtend in de Voorhof weer
worden hervat. Tussen 10 en 12 staat de koffie klaar. Wel houden we ons
nog aan de voorgeschreven maatregelen, maar het is fijn dat we elkaar weer
kunnen en mogen ontmoeten.
Agenda in de komende week:
- maandag 5 juli 19.30 uur: overleg over de toekomstige inzet van de zanggroep.
- dinsdag 6 juli 10.00-12.00 uur Inloopochtend in de Voorhof.
- donderdag 8 juli 20.00 uur: Overleg liturgiecommissie.
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