ORDE VAN DIENST
11 juli 2021, Oude Blasius Delden.
Voorganger
Cantor-organist
Koster
Liturgische kleur

: Ds. Johan Meijer
: Matthijs ten Thije
: Jannie Hardeman
: groen

Orgelmuziek: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Choralprelude ‘Ein feste Burg is
unser Gott’ BuxWV 184
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Klaske Jaspers.
- INTREDE –
Lied 217: 1 en 2
1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
Bemoediging en Groet
Lied 217: 3 en 4
3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Inleidend woord
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Kyrie-litanie lied 300b
Voorganger:
1. God van ons leven, open ons hart
en maak het zo wijd als de wereld
waarover wij roepen als voor onszelf:
Allen:
Heer, ontferm u!
Voorganger:
2. Over het onschuldige bloed op aarde
van alle vermoorden en alle verminkten,
de slachtoffers van haat en verraad:
Allen:
Heer, ontferm u!
Voorganger:
3. Over alle kinderen voor wie geen plaats is,
die worden geboren in oorlogsrumoer,
in armoede, honger en dorst:
Allen:
Heer, ontferm u!
Voorganger:
4. Over wie een zwaar lot moeten dragen,
daklozen, doellozen, eenzame zielen,
geschonden naar lichaam en geest:
Allen:
Heer, ontferm u!
Voorganger:
5. Over degenen die worden vervolgd,
die worden vernederd en gekleineerd,
en die men belastert en schendt:
Allen:
Heer, ontferm u!
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Voorganger:
6. Over de mensen die worden vergeten,
door niemand geacht of geborgen,
die te gering zijn om te gedenken:
Allen:
Heer, ontferm u!
Voorganger:
7. Over wie leven in angst, pijn en zorgen,
over wie bang zijn om te sterven,
en over onszelf in het uur van de dood:
Allen:
Heer, ontferm u!
Glorialied 217: 5
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.
Verhaal voor kleine en grote oren
Kinderlied 806: 1 en 3
1. Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ’t beloofde land.
3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs:
straks wonen wij in een paradijs.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- DE SCHRIFTEN –
Gebed bij de opening van de Schriften
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Lied 275: 1
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
Schriftlezing OT: Jesaja 52: 1-6
Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! Bekleed je met je
pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door
wie onbesneden is, of onrein. Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem
plaats op de troon. De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe
Sion. Want dit zegt de HEER: Voor niets zijn jullie verkocht, zonder geld koop ik
jullie weer vrij. Dit zegt God, de HEER: Ooit trok mijn volk naar Egypte om daar
als vreemdeling te leven, maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.
Wat win ik daar nu bij? -spreekt de HEER. Voor niets is mijn volk weggenomen,
hun leiders weeklagen-spreekt de HEER -,dag in dag uit wordt mijn naam
bezoedeld. Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen, beseffen dat ik het
ben die zegt: ‘Hier ben ik.’
Lied 275: 2 en 3
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Schriftlezing NT: Marcus 6: 6b-13
Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de
twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine
geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen
reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,
‘zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak
krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom
zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het
stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt
hebben.’ Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen
tot inkeer te brengen, en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met
olie en genazen hen.
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Lied 275: 4 en 5
4. Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig
tot wij in U volkomen zijn.

- UITLEG EN VERKONDIGINGLied 967
Allen:
1. Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm u, Heer.

Vrouwen:
2. Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm u, Heer.

Mannen:
3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm u, Heer.

Allen:
4. Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm u, Heer.

Vrouwen:
5. Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.

Mannen:
6. Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan,
Erbarm u, Heer.

Allen:
7. Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm u, Heer.
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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 422
1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen met een gezongen Amen
Orgelmuziek: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Ciaconia in e BuxWV 160
Bedankt voor uw en jouw komst,
Gezegende week en graag tot volgende week
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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 18 juli ds. Dick Juijn
Zondag 25 juli ds. Carmian Verrips
Zondag 1 augustus ds. Dick Juijn
Koffie na de dienst
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar bij de koffie te ontmoeten. Dit zal
plaatsvinden in De Voorhof.
Iedereen, met name ook de gasten in ons midden: van harte welkom!
Vervallen woensdagmeditatie
Nu we steeds meer mogen samenkomen rond de fysieke kansel van de Oude
Blasius vervalt de woensdagmeditatie en begroeten wij u allemaal weer graag op
zondagmorgen in de kerk.
Inloopochtend in de Voorhof
Vanaf afgelopen dinsdag 6 juli zijn na 15 maanden de inloopochtenden in De
Voorhof weer 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.
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Enthousiaste Begeleiders (M/V 18-85 jaar) voor de kindernevendienst gezocht.
Voor de begeleiding van de kindernevendienst zoeken wij mensen die eens per
4-6 weken tijdens de kerkdienst (ca. 30 minuten) de kindernevendienst willen
begeleiden.
Wij maken gebruik van de website en het maandblad “Kind Op Zondag”, waarin
een volledig programma is aangegeven voor de nevendienst. Natuurlijk is de
begeleider vrij in het kiezen van een programma. Er is daarnaast nog veel extra
materiaal aanwezig.
Ons team bestaat op dit moment uit 4 begeleiders en dat is te weinig om te
garanderen, dat er elke week een kindernevendienst kan worden gehouden.
Het aantal kinderen dat op zondag naar de nevendienst gaat varieert van 2-8
kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar, ze zijn allemaal gemotiveerd en vinden het
leuk.
Als u meer informatie wilt, neem dat contact op met één van onderstaande
begeleiders.
Rinske Gerritjans
t: 06 19118592
Mariska van der Sluis t: 06 29403812
Jikkie Veenstra
t: 06 10370580
Han Sligt
t: 06 54624623
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