ORDE VAN DIENST
9 januari 2022, Oude Blasius Delden.
Voorganger
: Ds. Peter ten Kleij
Cantor-organist
: Matthijs ten Thije
Kosters
: Dick en Inge Ellenbroek
Leden van de zanggroep o.l.v. Matthijs ten Thije
Liturgische kleur
: wit
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralvorspiel ‘Christ, unser
Herr, zum Jordan kam’ BWV 685 (Zie lied 522. Bij Lucas 3: 21-22; doop van de
Heer)
Mededelingen: namens de kerkenraad door Anno Wester
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- INTREDE –
Psalm 72: 1 en 2 (de psalm van de zondag; tweede zondag van de Epifanie, de
Verschijning van de Heer)
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid
aan ’s koningszoon, om uwe knechten te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvelentop.
Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.
2. Zolang de zon des daags zal rijzen, de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen, hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen, het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen, totdat geen maan meer is.
Bemoediging en Groet
Psalm 72: 4 en 6
4. Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.Hij draagt hen in zijn hart.
6. Bloeie zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst.
Zijn koningsschap zij ons een teken dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen van zijn doorluchte naam.
Smeekgebed

Glorialied psalm 72: 7
7. Laat ons de grote naam bezingen van hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervult de tijd.
Loof God de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, loof de Heer.
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Verhaal voor kleine en grote oren
Kinderlied 359
1. Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.

2. Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

- DE SCHRIFTEN –
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing Jesaja 40: 1-11
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.Spreek Jeruzalem moed in, maak haar
bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft
ontvangen. Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor
onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’ Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een
bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van
de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ Het gras verdort en de bloem
verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Beklim een hoge
berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder weidt
Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen,
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.
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Lied 315
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.

2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

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 zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Schriftlezing Lucas 3: 1 – 22
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus
Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over
het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en
Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon
van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen
dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om
vergeving van zonden te krijgen, zoals geschreven staat in het boek met de
uitspraken van de profeet Jesaja:‘Een stem roept in de woestijn:“Maak de weg
van de Heer gereed,maak recht zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”
Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten
dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel
kunt ontlopen? Breng vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen
zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg
jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!
Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede
vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’
De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie
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twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten
heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen,
en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder
niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En
wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en
je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ Het volk was vol
verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was,
maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die
machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen
los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 17Hij houdt de
wan in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in
zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ Op deze en andere wijze
spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.
Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband
met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere
wandaden, voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij
Johannes opsloot in de gevangenis. Heel het volk liet zich dopen, en toen ook
Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend
en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk
een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’
Lied 524
1. Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water daarin samen.
Noach en Mozes, Jona en Naäman,
moedigen U vanaf de oever aan.
2. Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.
3. Dit is uw glorieuze ondergang;
de niet te peilen afgrond van uw liefde
houdt alle dreiging van de waterdiepte,
het monster van de oervloed in bedwang.
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4. Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.
5. Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
in ons gedompeld, één van ons geworden,
Gij roept de hele schepping tot de orde
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.
- UITLEG EN VERKONDIGINGLied 527
1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3. Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

4. Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

5. Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.
- 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 528
1. Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.
Refrein
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
2. Overal nabij is Hij menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hijwordt gewoon verzwegen.
Refrein
3. God van God en licht van licht,aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht, aller mensen broeder.
Refrein
4. Wil daaron elkander doen alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig.
Refrein
5. Wees verheugd, van zorgen vrij:God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden.
Refrein
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralprelude ‘Es is das Heil
uns kommen her’ BWV 638
Bedankt voor uw en jouw komst,
Gezegende week en graag tot een volgende keer
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Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91
U kunt ook doneren door het scannen van de
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 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 of een bijdrage aan de Voedselbank.
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