ORDE VAN DIENST
12 juni 2022, 10.00 uur
Oude Blasius Delden
De drie stadia van de geloofsweg
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Orgelmuziek: Anton Wilhelm Leupold (1868-1940):
Choralvorspiel ‘Nun danket alle Gott’ (zie lied 704)
Woord van welkom door de ouderling van dienst

- INTREDE Lied 8a: vers 1, 2 en 3 (bij psalm 8, de psalm van de zondag; zondag Trinitatis)
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.
3. Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.
Bemoediging, drempelgebed en Groet
Lied 8a: vers 4, 5 en 6
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.
5. Al wat op aarde is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.
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6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aarde is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.
Inleidend woord
Gebed om ontferming
Glorialied 705: vers 1, 3 en 4
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!
3. Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!
4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

- DE SCHRIFTEN Verhaal voor grote en kleine oren: de Obervogel
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Kinderlied ‘Op de goede aarde’ (uit ‘Met andere woorden’)

2. Op de goede aarde – was het maar eens waar alles samen delen, delen met elkaar,
niemand meer of minder, melk in overvloed,
brood voor alle kindren, heel het leven goed.
3. Op de goede aarde, zoals God ons vraagt,
samen vrede maken, vrede ook vandaag,
en je mag geloven, ook al ben je klein
dat het dan op aarde één groot feest zal zijn.
De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst
Bijbellezing: Matteus 28, 16 – 20
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had
genoemd,
17
en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.
18
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en
op de aarde.
19
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
20
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’
16
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Lied 871
1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
2. Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.
3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng’len in.

- UITLEG EN VERKONDIGING -

De drie stadia van de geloofsweg
Lied 362: vers 1 en 3
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, ‘Ik zal jou niet begeven’.
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
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- 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
Slotlied 704
1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
2. Die eeuwige rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
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- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Max Reger (1873-1916):
Choralvorspiel ‘Nun danket alle Gott’ (zie lied 704)

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.
Diensten in de komende periode
Vrijdag 17 juni 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. Yvonne Hiemstra uit Ee
Vrijdag 24 juni 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. P. ten Kleij uit Nijverdal
Vrijdag 1 juli 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag 3 juli 10.00 uur ds. Dick Juijn
Vrijdag 8 juli 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag 10 juli 10.00 uur ds. Johan Meijer uit Borne
Vrijdag 15 juli 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
Zondag 17 juli 10.00 uur ds. Dick Juijn
Vrijdag 22 juli 12.15 – 12.30  uur Coventrygebed voor de vrede  
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Preeknabespreking
Maandagmorgen is er gelegenheid om de preek van vanmorgen na te
bespreken in de Voorhof. We beginnen om 10.00 uur en eindigen uiterlijk
11.15 uur.
Openstelling toren
De toren is dagelijks geopend tussen 9.30 uur en 21.00 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.

Bid voor Oekraïne
8

