ORDE VAN DIENST
24 april 2022, Oude Blasius Delden.
Voorganger
Cantor-organist
Kosters
Lector
Liturgische kleur

: Pastor M. Tankink
: Matthijs ten Thije
: Frits en Mirjam de Groot
: Hiska Bakker
: Wit

Orgelmuziek: Anton Wilhelm Leupold (1868-1940): Choralvorspiel ‘Wer
nur den lieben Gott lässt walten’ (zie lied 653)
Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Marjolijn ter Weele
- INTREDE Psalm 81: 1,2 en 4 (psalm van de tweede zondag van Pasen, zondag ‘Quasi modo
geniti’; ‘als pasgeboren kinderen’. Beloken Pasen)
1. Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer, stem en tegenstem
springen op voor Hem die ons heil bewerkte.
2. Laat de harpen slaan, klinken de trompetten.
Vier bij volle maan met muziek en mond
een hernieuwd verbond volgens oude wetten.
4. God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen.

Bemoediging en Groet
Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde geschapen heeft.
Vg: Genade en vrede voor u van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus,
in de gemeenschap met de Heilige Geest.
Allen: Amen.
Drempelgebed

Psalm 81: 8 en 9
8. Ik ben Hij-die-is: God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis van de slavernij
maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen?
9. Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt geef ik overvloedig.
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag Femke
Smeekgebed
Glorialied 642: 1, 4, 7 en 8
1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

4. Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

7. Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft

Verhaal voor kleine en grote oren
Lied 632: 1,3
1.Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven.
3.Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En Hem in waarheid aanbidden.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst met Mariska
- DE SCHRIFTEN Bijbellezing OT: Genesis 28: 10-22
En Jakob ging uit van Berseba en ging naar Haran.
En hij verlichtte een bepaalde plaats en bleef daar de hele nacht, omdat de zon
onderging; en hij nam van de stenen van die plaats, en legde ze voor zijn kussens,
en ging op die plaats liggen om te slapen.
En hij droomde, en zie, een ladder die op de aarde was opgericht, en de top
ervan reikte tot de hemel; en zie, de engelen van God klommen erop en daalden
daarop af. En zie, de HEERE stond erboven en zei: Ik ben de HEERE, de God van
uw vader Abraham, en de God van Izaäk: het land waarop u ligt, aan u zal Ik het
geven, en aan uw zaad; En uw zaad zal zijn als het stof van de aarde, en u zult
zich uitbreiden naar het westen, en naar het oosten, en naar het noorden en
naar het zuiden; en in u en in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend
zijn. En zie, ik ben met u, en zal u bewaren in alle plaatsen waar u heengaat, en
zal u wederbrengen in dit land; want ik zal u niet verlaten voordat ik heb gedaan
wat ik tot u heb gesproken. Toen ontwaakte Jakob uit zijn slaap en zei: De HEERE
is zeker in deze plaats; en ik wist het niet. En hij werd bang en zei: Hoe vreselijk is
deze plek! dit is niets anders dan het huis van God, en dit is de poort van de
hemel. Jakob stond 's morgens vroeg op, nam de steen die hij als hoofdkussen
had gelegd, zette die op als een pilaar en goot olie erop. En hij noemde de naam
van die plaats Bethel; maar de naam van die stad werd eerst Luz genoemd.
En Jakob zwoer een gelofte, zeggende: Als God met mij zal zijn, en mij zo zal
bewaren dat ik ga, en mij brood zal geven om te eten en kleding om aan te
trekken, Zodat ik in vrede terugkeer naar het huis van mijn vader; dan zal de
HEERE mijn God zijn: En deze steen, die ik tot een pilaar heb gezet, zal het huis
van God zijn; en van alles wat u mij zult geven, zal ik u zeker de tiende geven.
Lied 276: 1,2,3
1.Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

.

2.Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord
3.Tafel van Een brood om te weten,
dat wij elkaar gegeven zijn,
wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim,
breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood even verrijzenis.
Bijbellezing: Lucas 24: 13-35
Op de eerste dag der week waren er twee leerlingen van Jezus op weg naar een
dorp dat Emmaüs heette en dat zestig stadiën van Jeruzalem lag.
Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.
Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf
op hen toe en Hij liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd Hem te
herkennen. Hij vroeg hun: “Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met
elkaar voert?” Met een bedrukt gezicht bleven ze staan.
Een van hen, die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot Hem:
“Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer
dagen gebeurd is?” Hij vroeg hun: “Wat dan?”
Ze antwoordden Hem: “ Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was,
machtig in daad en woord, in het oog van God en heel het volk;
hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om
Hem ter dood te laten veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis hebben
geslagen. En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging
verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd
zijn. Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht;
ze waren in de vroegte naar het graf geweest maar hadden zijn lichaam niet
gevonden en ze kwamen zeggen, dat zij ook nog een verschijning van engelen
hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde. Daarop zijn enkelen van de
onzen naar het graf gegaan en zij bevonden het zoals de vrouwen gezegd
hadden, maar Hem zagen ze niet.” Nu sprak Hij tot hen: “O onverstandigen, die
zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben!

Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?”
Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften
op Hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heengingen, maar Hij
deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan:
“Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.”
Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij
brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe.
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun
gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: “Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij
onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?”
Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.
Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.
Dezen verklaarden: “De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.”
En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was
en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood.
Lied 255: 1 (cantor), 2 (allen), 3 (cantor), 4 (allen)
1. Gij volgt ons uit Jeruzalem
en spreekt zo, dat ons in uw stem
waar Gij de schriften opendoet,
het woord van den beginne groet.
2. Zo zult Gij ons terzijde gaan,
want Gij zijt waarlijk opgestaan,
in ’t breken van ons brood zijt Gij
ons in ons eigen huis nabij.
3. O Heer, tot U zo bidden wij,
blijf in ons midden, wees nabij,
steek Gij ons doore hart in brand
al zijn wij traag door onverstand.
4. Wanneer ons dan de avond wenkt,
de schaduw van ons leven lengt,
wees onze laatste reisgenoot,
den metgezel in alle nood.

- UITLEG EN VERKONDIGING
Lied 653: 1, 4 en 7
1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
4. Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.
7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

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

De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Slotlied Lied 637: 1, 3 en 4
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!
3. De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.
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!

WEGZENDING EN ZEGEN Zegen (met een gezongen Amen)
Orgelmuziek: Max Reger (1873-1916): Choralvorspiel ‘Wer nur den lieben Gott
lässt walten’ opus 135a nr. 28 (zie lied 653)

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

COLLECTES
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
Zondag 1 mei 10.00 uur Ds. P. ten Kleij
Zondag 8 mei 10.00 uur ds. Dick Juijn (nabespreking op 9 mei)
Zondag 15 mei 10.00 uur ds. Dick Juijn ( nabespreking op 16 mei)
Zondag 22 mei 10.00 uur ds. Carmian Verrips
Donderdag 26 mei 09.30 uur ds. Dick Juijn (Hemelvaartsdag)
Coventrygebed voor Oekraïne elke vrijdag van 12.15 uur – 12.30 uur
Vanaf vrijdag 11 maart wordt wekelijks in de zijkapel van de Oude Blasius het
Coventrygebed 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.
Versoepelingen
Vanaf vandaag zal er na afloop van de dienst weer koffie worden geschonken
onder de toren, u bent daar van harte welkom.
Tevens zijn de kapstokken weer geplaatst.

