ORDE VAN DIENST
12 september 2021, 10.00 uur
Oude Blasius Delden
Jezelf verloochenen

Voorganger
: ds. Dick Juijn
Cantor-organist : Matthijs ten Thije
Koster
: Jannie Hardeman-ter Boo
Liturgische kleur : groen
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Aan het einde van de dienst zullen Kevin en Fleur overstappen van de Kleine
Blasius (Kindernevendienst) naar de ‘Blasiusbende’ (Jeugdkerk)
Orgelmuziek: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Choralvorspiel ‘Kommt her
zu mir, spricht Gottes Sohn’ BuxWV 201
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Anno Wester

- INTREDE Lied: Zingende gezegend lied 213, vers 1 en 2 (melodie psalm 84)
1. Dit huis, een herberg onderweg
2. Dit huis, waarin een gastheer is
voor wie verdwaald in heg en steg
wiens zachte juk geen last meer is,
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, dit huis is tot ons heil gegeven:
een toevluchtsoord in de woestijn
een herberg voor wie moe en mat
voor wie met olie en met wijn
terzijde van het smalle pad
pijnlijke wonden liet verbinden,
struikelt en langer niet wil leven –
dit huis, waarin men smarten deelt,
plaats tegen de neerslachtigheid,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
een pleister van barmhartigheid.
Bemoediging en Groet
Lied 213, vers 3
3. Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
Smeekgebed
Van Kyrië naar Gloria: lied 274: vers 2 en 3
2. Ontferm U God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
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3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, ank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
Verhaal voor grote en kleine oren: Op pad naar Zandvoort
Kinderlied: “God kent jou vanaf het begin”

De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst

- DE SCHRIFTEN Gebed bij de opening van de Schriften
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Bijbellezing: Marcus 8, 34-35 (Naardense Bijbelvertaling)
Hij roept de schare samen met zijn leerlingen tot zich en zegt tot hen:
als iemand dat wil, achter mij komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn
kruis opnemen en dan mij volgen!35
want al wie zijn ziel wil redden, die zal haar verliezen, maar al wie zijn
ziel zal verliezen om mij en het evangelie, die zal haar redden.
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Lied 835: vers 1, 2 en 4
1. Jezus, ga ons voor,
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

4. In de woestenij,
Heer, wees ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

- UITLEG EN VERKONDIGING Jezelf verloochenen

Lied 837: vers 1, 3 en 4
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
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3. Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
4. Koning, uw rijk is zo nabij  open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.  

- 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

- OVERSTAP Goede wensen
Lied: In een land (melodie lied 801)
1. In een land van speelgoedbeesten
was je klein en werd je groot.
Waterpokken, kinderfeesten,
meester, juf en klasgenoot.

2. In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou.
Zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw.
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3. In een land van zon en regen,
op je eigenbenen staan.
Eigen keuzes, eigen wegen
en wij zullen met je gaan.

4. In het land van nu en later
doen wij nu een stapje terug.
Maar wij zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in je rug.

5. Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg, in licht en donker
draagt Gods zegen jou en mij.
Overstap

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen beantwoord met het zingen van lied 416
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen
bij gevaar, in bange tijden,
met zijn raad en troost en zegen.
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orgelmuziek bij lied 416

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 (Projectzondag Stichting Sarangi)
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-02 (Kliederkerk NL)
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91
Diensten in de komende periode
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.
Op zondag 10 oktober zal ds. Frans Wiersma voorgaan.
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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Grote kerk in 1786. Henk Tavenier 1786.
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