ORDE VAN DIENST
16 januari 2022, Oude Blasius Delden.
Voorganger
Cantor-organist
Koster
Liturgische kleur

: Ds. Koos Sluiter
: Sander Venema
: Cordula Schulze
: groen

Op 16 januari begint de week van gebed voor de eenheid van de christenen.
De oecumenische viering in de Nieuwe Blasius kan helaas niet doorgaan.
Deze week wordt wereldwijd gevierd en is dit jaar voorbereid door de Raad van
Kerken in het Midden-Oosten (MECC). Ze kozen als thema

Wij hebben zijn ster zien opgaan
en zijn gekomen om Hem te aanbidden
In deze dienst klinkt ook de stem van de Raad van Kerken in het Midden-Oosten.
Orgelmuziek:
Wie schön leuchtet der Morgenstern – Johann Pachelbel (1653 -1706)
Mededelingen: namens de kerkenraad door Herman Langerak
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- INTREDE –
Lied 969
1 In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

3 Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ‘t gouden koord
dat allen samen bindt.
4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Bemoediging en Groet
Lied 518: 1, 4, 6
1 Hoe helder staat de morgenster, en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom, mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk, vriendlijk, schoon en heerlijk,
zo begeerlijk, mild in ‘t geven,
stralend, vorstelijk verheven.
4 Hoe liefelijk is uw gelaat; als Gij uw ogen op mij slaat,
dan doet de vreugd mij beven.
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; uw woord en geest, uw vlees en bloed,
zij zijn mijn ziel, mijn leven.
Heer des hemels laat, getrouwe
mij aanschouwen uw erbarmen.
Herder neem mij in uw armen.
6 Laat al het vrolijke geluid, van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij. Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons samen spelen zingen,
dansen springen voor den Here,
die de Koning is der ere.
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Smeekgebed
Glorialied 8a: 1, 2, 4, 6
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
Uw Naam in de geschiedenis,
Op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.
2 Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.
4 Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna goddelijk groot.
6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis,
want op de aarde is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.
Verhaal voor kleine en grote oren
- DE SCHRIFTEN –
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing Mattheüs 2: 1-12
De vlucht voor Herodes en Archelaüs
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes,
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de
pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en
zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias
geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat
het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker
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niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die
mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij
zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,
8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een
nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden
hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd
hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster
die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats
waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze
wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met
kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.
Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te
gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Lied: 520
1 De wijzen, de wijzen,
die gingen samen reizen,
vertrouwend op een koningsster,
zij wisten niet hoe ver.

2 Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.

3 O koning wil ons horen:
er is een prins geboren,
in ‘t Oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?

4 Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
Een koningszoon bij mij in huis?
U bent beslist abuis.

5 De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

6 Zij hebben het gevonden
het kind door God gezonden,
Dat koning en dat knecht wil zijn
van ieder, groot en klein.

7 De wijzen, die weten
van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht
en doen hun ogen dicht.
- UITLEG EN VERKONDIGING-
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Lied 498: 1, 3, 4
1 Betlehem, o uitverkoren
stad in ‘t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
2 In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
3 Hef uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
4 Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
5 ‘Ere in de hoge’ zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
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- GEBEDEN Dankgebed, Voorbede, Stil gebed
acclamatie bij de voorbeden: Voorganger:
Allen:

Zo bidden wij samen:
Heer, hoor ons 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 496
NLB.496
1 Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot -die nacht begon zijn Rijk
2 De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos
woestijn werd tot een wei.
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3 Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied.
u allen even na, dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Hoe helder staat de morgenster – Bernard Winsemius (*1945)

Bedankt voor uw en jouw komst,
Gezegende week en graag tot een volgende keer

Nawoord
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door
christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij
in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de
dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het MiddenOosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Betlehem
is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw
hoort en hen compassie betoont.

Mededeling vanuit het College van Kerkrentmeesters:
Gisteren is de actie Kerkbalans gestart. Die actie loopt t/m 29 januari. Het thema
is dit jaar “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. U leest daar meer over in het
Kerkennieuws.
Vele contactpersonen zijn op pad om u de bekende Kerkbalans-enveloppe te
brengen. Tegen het eind van deze maand januari wordt uw antwoord opgehaald.
Het College van Kerkrentmeesters doet een beroep op allen om de kerkelijke
bijdrage voor 2022 indien mogelijk te verhogen. Alleen samen kunnen we deze
kerk in stand houden.
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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
Ondersteuning gemeenten NL
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 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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