ORDE VAN DIENST: 18 juli 2021, 10.00 uur
Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Cantor-organist : Matthijs ten Thije
Koster
: Mirjam en Frits de Groot
Liturgische kleur : groen

Ik heb je bij je naam geroepen!

Ik heb u
bij uw naam
geroepen,
gij zijt Mijn
Jes. 43:1b
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Orgelmuziek: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Choralvorspiel
‘Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn’ BuxWV 201
Mededelingen: namens de kerkenraad Herman Langerak

- INTREDE Lied ‘Jij hebt een naam’: vers 1, 2 en 3 (Met andere woorden 28)
1. Jij hebt een naam,
daar

kom

je

jij hebt een naam,

zelf

een

naam die met jou

je

he - le

in

voor,

mee zal

le - ven

door.

2. Jij hebt een naam waarin je woont,
waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont
op jou is afgestemd.
3. Jij bent een naam voor iedereen
die dicht bij jou wil staan,
en samen ben je niet alleen
zo kun je verder gaan.
Bemoediging en Groet
Lied ‘Jij hebt een naam’: vers 4
4. Jij hebt een naam met een verhaal
dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal
dicht bij de naam van God.
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gaan

Inleidend woord
Smeekgebed
10 Woorden
Glorialied 968: vers 1, 2 en 5
1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader,
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zege,
één brood is aller spijs.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

- DE SCHRIFTEN Verhaal voor grote en kleine oren: Allemaal stemmen
De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed bij de opening van de Schriften
Lied 513: vers 1
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
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Bijbellezing: Jesaja 43, 1-5
1
Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen,
je bent van mij!
2
Moet je door het water gaan-ik ben bij je; of door rivieren-je wordt niet
meegesleurd. Moet je door het vuur gaan-het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
3
Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou
geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.
4
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.
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Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten
terug, uit het westen breng ik jullie bijeen.
Lied 513: vers 2, 3 en 4
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

- UITLEG EN VERKONDIGING Ik heb je bij je naam geroepen

Lied 601
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

- GEBEDEN In Memoriam
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 315: vers 1 en 3
1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen.
–Gods woord bestaat in eeuwigheid.
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- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen met een gezongen Amen
Orgelmuziek: Dieterich Buxtehude (1637-1707):
Praeludium en Fuga G-dur BuxWV 147

Bedankt voor uw en jouw komst.
Een fijne zondag en graag tot volgende week.

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-01 (Diaconie)
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 25 juli 10.00 uur ds. Carmian Verrips
Zondag 1 augustus 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. Peter ten Kleij
Koffie na de dienst
Na de dienst staat de koffie klaar in De Voorhof. In de maand juli zal dit
verzorgd worden door leden van de kerkenraad.
Iedereen, met name ook gasten in ons midden: van harte welkom.
Inloopochtend in de Voorhof
A.s. dinsdag is de Inloopochtend in de Voorhof. Tussen 10 en 12 staat de
koffie klaar. We houden ons aan de voorgeschreven maatregelen.
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