ORDE VAN DIENST
2 januari 2022, 10.00 uur
Oude Blasius Delden
Gods licht!

Voorganger
: ds. Dick Juijn
Cantor-organist : Matthijs ten Thije
Leden van de zanggroep
Liturgische kleur: wit
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Orgelmuziek: Johan Sebastian Bach (1685-1750):
Choralvorspiel ‘Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ BWV 711
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Maaike Sligt

- INTREDE Lied 72a: vers 1 en 2 (bij psalm 72, de psalm van de zondag; de eerste zondag
van de Epifanie, de Verschijning van de Heer)
Refrein
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
Voorzang
1. Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon.
Refrein
Voorzang
2. Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en gerechtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
Refrein
Bemoediging en Groet
Lied 72a: vers 3 en 4
Refrein
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
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Voorzang
3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
en vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een ze van groen.
Refrein
Voorzang
4. Zijn Naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn Naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.
Refrein
Inleidend woord
Smeekgebed
Glorialied 302: vers 2, 3 en 4
2. U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.
3. O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Een geboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.
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4. O heilige Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.
Verhaal voor grote en kleine oren: het lichtdoosje

- DE SCHRIFTEN Gebed bij de opening van de Schriften
Bijbellezing: Genesis 1, 1-5
1
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
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De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
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God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
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God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
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het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond
en het werd morgen. De eerste dag.
Lied 513
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
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.
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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 Gods Licht

Lied 910: vers 1 en 2
1. Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donk’re regen
een mild en klaar seizoen.
2. Goddank, wij overdenken
’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

- GEBEDEN Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed
ONZE VADER
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 834
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik vrolijk verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Johan Sebastian Bach (1685-1750):
Fuga super ‘Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ BWV 716

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

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
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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
U kunt ook doneren door het scannen van deze
code met uw camera en op de link te klikken.
U kunt natuurlijk ook doneren met de
Kerk-app.

Diensten in de komende periode, m.m.v. de zanggroep
Zondag 9 januari 10.00 uur ds. P. ten Kleij
Zondag 16 januari 10.00 uur ds. K. Sluiter (geen oecumenische dienst)
Zondag 23 januari 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 6 februari 10.00 uur ds. Gerco Veening
Openstelling toren
De toren is deze dagen geopend tussen 9.30 uur en 21.00 uur voor het
opsteken van een kaarsje, even stilte, het bewonderen van de kerststal of
een bijdrage aan de Voedselbank.
Tv-programma Petrus in het Land (KRO-NCRV)
A.s. zaterdag om 17.10 uur op NPO 2 komt de Oude Blasius en enkele
activiteiten uit onze gemeente in beeld bij het programma ‘Petrus in het
land’.
Ook op zondagmorgen wordt het programma uitgezonden om 8.00 uur.
Zegt het voort!
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