ORDE VAN DIENST
17 april 2022, 10.00 uur
Oude Blasius Delden
Humor is overwonnen droefheid

Voorganger
: ds. Dick Juijn
Cantor-organist : Matthijs ten Thije
Trompet
: Douwe de Vries
m.m.v. leden van de zanggroep
Liturgische kleur: wit
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Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Fantasia sopra ‘Christ lag in Todes Banden’ BWV 695
Zanggroep: Introïtus bij de Paasmorgen (lied 622: vers 1)
1. Nu triomfeert de Zoon van God
die is verrezen uit de dood,
halleluja, halleluja,
met grote pracht en heerlijkheid.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Halleluja, halleluja.
Mededelingen: namens de kerkenraad

- INTREDE Lied 637: vers 1, 2 en 3
1. O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!
2. De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond het loopt als vuur de wereld rond.
3. De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.
Bemoediging, drempelgebed en Groet
Lied 637: vers 4
4. Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan de Heer is waarlijk opgestaan!
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Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Zanggroep: Heer, U doorgrondt en kent mij (bij psalm 139, de psalm van
de Paasmorgen)
1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor u bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan.
ik weet dat U daar bent.
Refrein
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen,
elke dag.
2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mij leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen,
elke dag.
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Paasproject kindernevendienst ‘Een slinger van verhalen’
Projectlied

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

- DE SCHRIFTEN Bijbellezing: Lucas 24, 1 - 12
1
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren
naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden.
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Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was
weggerold,
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en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus
niet.
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Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee
mannen in stralende gewaden bij hen.
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Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen.
De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de
doden?
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Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd
heeft toen hij nog in Galilea was:
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de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’
Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen
vertellen wat er was gebeurd.
De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna,
Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen
vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd,
maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet.
Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te
kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol
verwondering over wat er gebeurd was.

Lied 624: Christus, onze Heer, verrees
1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ‘t leven gaf, halleluja!
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja!

- UITLEG EN VERKONDIGING Humor is overwonnen droefheid

Zanggroep: Christus in het graf geborgen (lied 639)
1. Christus in het graf geborgen
is verrezen in de morgen.
Hij passeert de dodenwacht,
breekt het zegel van de nacht,
breekt de regel van de dood.
Looft nu God, want Hij is groot.
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2. Christus aan het licht gekomen
heeft de zijnen meegenomen.
Hij verschijnt met groot gezag,
draagt de doden naar de dag,
draagt ons Gode tegemoet.
Looft nu God, want Hij is goed.

- GEBEDEN Dankgebed, Voorbede, Stil gebed - klokgelui
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 634
1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Muziek voor orgel en trompet: Jermiah Clarke (1673-1707): March
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Bedankt voor uw en jouw komst.
Een fijne zondag en graag tot volgende week.
Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-02
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
Vrijdag
22 april 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag
24 april 10.00 uur Pastor Mia Tankink uit Keijenborg (r.-k. pastor)
Vrijdag
29 april 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag
1 mei 10.00 uur Ds. P. ten Kleij
Vrijdag
6 mei 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag
8 mei 10.00 uur ds. Dick Juijn (nabespreking op 9 mei)
Vrijdag
13 mei 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag
15 mei 10.00 uur ds. Dick Juijn ( nabespreking op 16 mei)
Vrijdag
20 mei 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag
22 mei 10.00 uur ds. Carmian Verrips
Donderdag 26 mei 9.30 uur ds. Dick Juijn (Hemelvaartsdag)
Vrijdag
27 mei 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag
29 mei 10.00 uur ds. H. van Dijk uit Enter
Vrijdag
3 juni 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag
5 j uni 10.00 uur ds. Dick Juijn (Pinksteren)
Vrijdag
10 juni 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag
12 juni 10.00 uur ds. Dick Juijn
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Openstelling toren
De toren is dagelijks geopend tussen 9.30 uur en 20.00 uur voor het
opsteken van een kaarsje, even stilte of een bijdrage aan de Voedselbank.
Coventrygebed voor Oekraïne op vrijdag van 12.15 uur – 12.30 uur
Zolang de oorlog in de Oekraïne duurt zal wekelijks in de zijkapel van
de Oude Blasius het Coventrygebed worden gebeden. Dit gebed vindt,
op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 300 plaatsen over de hele wereld.
Plaatsen, die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld.
Na de poortersklok van 12.00 uur luiden alle klokken van de Oude Blasius
van 12.05-12.15 uur tegen het oorlogsgeweld, gevolgd door een moment
van stilte en bidden. We bidden zittend in een kring.
Werkgroep toekomstig gebruik Oude Blasius nodigt u uit voor een gesprek
In kerkennieuws van juli 2021 heeft u kunnen lezen dat een werkgroep aan
de slag is gegaan om het gebruik van onze kerk te intensiveren. Hierover
wil de werkgroep  graag in gesprek met de gemeenteleden.
Vragen die dan centraal staan zijn :
• De gemeente krimpt, moet dit gevolgen hebben voor de inrichting van
de kerk?
• Bent u wel eens te gast geweest in een andere kerk met een
aansprekende inrichting? En zo ja, wat zou u daarvan in onze kerk terug
willen zien en waarom?
• Hoe kijkt de u er tegenaan wanneer voor extra inkomsten meer partijen
van buiten worden gezocht om van de kerkruimte gebruik te maken?
• Heeft de u suggesties ofwel voor deze partijen ofwel voor extra
inkomsten?
• Wat wilt u verder naar voren brengen m.b.t. toekomstig gebruik of
inrichting van de kerk?
Het gesprek vindt plaats op dinsdag 3 mei om 19.30 uur in de Oude Blasius.
We hopen op een grote opkomst.  Als u niet aanwezig kunt zijn kunt u uw
inbreng mailen naar janboukezijlstra@gmail.com.
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