ORDE VAN DIENST
5 september 2021, 10.00 uur
Oude Blasius Delden
Het volk in de grot

Voorganger
: ds. Dick Juijn
Cantor-organist : Matthijs ten Thije
Koster
: Mirjam en Frits de Groot
Liturgische kleur : groen
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Orgelmuziek: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Choralvorspiel
‘Von Gott will ich nicht lassen’ BuxWV 220
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Diny Doornbos

- INTREDE Psalm 87: vers 1, 2 en 3
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.
Bemoediging en Groet
Psalm 87: vers 4
4. Zij zullen saam, de groten en de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in de ronde gaan,
zingend: ‘in u zijn al onze fonteinen’.
Smeekgebed
Gloria- en kinderlied 981: vers 1, 2 en 5
1. Zolang er mensen zijn op aarde, 2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U voor al wat leeft.
wij danken U in Jezus’ naam.
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5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst

- DE SCHRIFTEN Gebed bij de opening van de Schriften
Bijbellezing: Genesis 11, 1-9
1
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken.
2
Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een
vlakte, en daar vestigden ze zich.
3
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed
bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek
als specie.
4
Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel
reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele
aarde verspreid raken.’
5
Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de
mensen aan het bouwen waren.
6
Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER,
en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan
zijn, ligt nu binnen hun bereik.
7
Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen,
zodat ze elkaar niet meer verstaan.
8
De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de
stad werd gestaakt.
9
Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring
in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde
hij de mensen over de hele aarde.
Lied ‘Geen taal bij machte U te meten’ vers 1, 3, 4 en 5 (melodie lied 248)
3. Wie zijn wij dat wij zouden weten
1. Geen taal bij machte U te meten,
de oorsprong van wat leven is,
geen woord toereikend om het licht
de tijd door U ons toegemeten,
te schatten van uw eeuwig wezen.
de toekomst, uw geheimenis?
Wie zijn wij voor uw aangezicht?
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4. Hoe zouden wij U kunnen peilen? 5. Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Wij hebben het van horen zeggen
Verborgen blijven uw geheimen,
en dorsten naar uw onderricht.
uw schepping maakt ons sprakeloos.

- UITLEG EN VERKONDIGING Het volk in de grot

Lied 841: vers 1, 2 en 4
1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

- 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 823: vers 1, 2 en 5
1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.
5. O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Choralprelude
‘Von Gott will ich nicht lassen’ BuxWV 221

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 (Ghana jongeren)
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
De komende 2 zondagen is ds. Dick Juijn de voorganger.
Op zondag 12 september is de overstapdienst.
Op zondag 19 september afscheid en (her) bevestiging van ambtsdragers.
Op zaterdag 25 september om 19.00 uur nodigt de Raad van Kerken iedereen uit voor de oecumenische vredesdienst in de Nieuwe Blasius, met als
voorgangers pastor Hélène van den Bemt en ds. Dick Juijn en met medewerking van het dames- en herenkoor.
Op zondag 26 september zal de dienst worden verzorgd door de liturgiecommissie. Voorganger is dan Matthijs ten Thije.
Op zondag 3 oktober vieren we het Heilig Avondmaal.
Koffie na de dienst
Na de dienst staat de koffie klaar in De Voorhof.
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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