ORDE VAN DIENST
1 mei 2022, Oude Blasius Delden.
Voorganger
Liturgische kleur

: Ds. Peter ten Kleij
: wit

Orgelmuziek: Anton Wilhelm Leupold (1868-1940): Choralvorspiel ‘Wachet auf,
ruft uns die Stimme’
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
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- INTREDE –
Psalm 33: 1 en 2 (de psalm van de zondag, de derde zondag van Pasen
‘Misericordia Domini’; de goedertierenheid van de Heer)
1. Kom nu met zang en roert de snaren, gij volk, dat leeft van ’s Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren ’t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare bij de klank der snaren, steek de loftrompet.
2. Zing al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde, alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem.
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Psalm 33: 7 en 8
7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijj gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven wil de Here laven wie ontbering leidt.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Smeekgebed
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Glorialied 864: 1, 2 en 5
1. Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hieft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2. God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem, die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.
Verhaal voor kleine en grote oren
Kinderlied 935
1. Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
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- DE SCHRIFTEN –
Schriftlezing Jeremia 32: 36 - 41
Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie
zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van Babylonië
in handen”: Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in
mijn grote woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen naar deze stad en ze
er in vrede laten wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen
één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben
en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen
sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met
ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren.
Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land
planten. Met hart en ziel zal ik dat doen.
Lied 650: 1, 2, 4 en 7
1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Schriftlezing Johannes 21: 15 – 24
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van
Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja,
Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’
Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde:
‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de
derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus
werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei:
‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn
schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en
ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen
grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze
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woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij:
‘Volg mij.’
Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde
– de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen
wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat
gebeurt er met hem, Heer?’ Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij
in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ Op grond van deze
uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet
zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet
jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’
Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft
opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.
Lied 649: 1 (cantor), 2 (allen), 3 (cantor), 4 (allen), 5 (cantor), 6 en 7 (allen)
1. O Heer, blijf toch niet vragen.
gij weet dat ik U haat,
dat ik geen kruis wil dragen,
niet gaan waarheen Gij gaat.
O Heer, blijf toch niet vragen.

2. O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen,
dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.

3. Gij vraagt ten tweede male.
Gij, herder, spreekt zo zacht
van schapen die verdwalen
en kermen in de nacht.
Gij vraagt ten tweede male.

4. Heer, blijf mij niet ontroeren.
Ik stond wel voor U klaar,
als ik een zwaard mocht voeren;
maar dit is mij te zwaar.
Heer, blijf mij niet ontroeren.

5. Ten derde male vraagt Gij.
Gij laat niet van mij af.
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
begraaft ze in uw graf.
Ten derde male vraagt Gij.

6. Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief. Gij weet:
liefde zal mij verteren,
zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.

7. O Heer, vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.
het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder.
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- UITLEG EN VERKONDIGINGLied 653: 1, 4, 6 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.

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidtis ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

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.

- 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 838: 1, 3 en 4
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
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4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Max Reger (1873-1916): Choralvorspiel ‘Wachet auf, ruft uns die
Stimme’ opus 135a nr. 25

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

Er wordt weer koffie geschonken onder de toren, u bent daar van harte welkom.
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.
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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.
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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