ORDE VAN DIENST
19 juni 2022, Oude Blasius Delden.

Voorganger
: ds. Yvonne Hiemstra
Organist
: Jan Willem Fikse
Liturgische kleur : groen

Orgelmuziek: Willem Hendrik Zwart (1925-1997):
Inleiding, trio en koraal bij psalm 84
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
- INTREDE -

Psalm 84: vers 1 en 2 (de psalm van de zondag, de eerste zondag na Trinitatis,
ook wel de eerste zondag van de zomer genoemd)
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.
2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
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Psalm 84: vers 3 en 6
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied 305
1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genader die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam,
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
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Inleiding op de kindernevendienst
Kinderlied 274: vers 1 en 3
1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

- DE SCHRIFTEN Schriftlezing Psalm 116: 1-6, 9-14
1
De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken,
2
hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.
3
Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen 		
		 mij aan., ik voelde angst en pijn.
4
Toen riep ik de naam van de HEER: ‘HEER, red toch mijn leven!’.
5
De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming,
6
de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij 		
		 bevrijd.
9
Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER.
10
Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: ‘Ik ben diep ongelukkig’.
11
Al te snel dacht ik: Geen mens die zijn woord houdt.
12
Hoe kan ik de HEER vergoeden wat hij voor mij heeft gedaan?
13
Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER
14
en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk.
Zingen: Psalm 116: vers 1, 2, 3 en 6
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
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2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft U bevrijd.
6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.
Schriftlezing Marcus 5: 1-20
1
Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen.
2
Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonk
		 een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was
3
en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting
		 kon niemand hem in bedwang houden.
4
Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok 		
		 hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk 		
		 genoeg om hem te bedwingen.
5
En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door 		
		 de bergen en sloeg ij zichzelf met stenen.
6
Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer,
7
en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van
		 de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!’
8
Want hij had tegen hem gezegd: ‘Onreine geest, ga weg uit die man.’
9
Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde: ‘Legioen is mijn 		
		 naam, want we zijn met velen’.
10
Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen.
11
Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen.
12
De onreine geesten smeekten hem: ‘Stuur ons naar die varkens, dan kunnen 		
		 we bij ze intrekken’.
13
Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, 		
		 trokken ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks stormde 		
		 de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water.
4

De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de 		
		 dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen gingen kijken wat er
		 was gebeurd.
15
Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn 		
		 volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het 		
		 legioen, en ze werden door schrik bevangen.
16
Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetene en 		
		 met de varkens was gebeurd.
17
Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten.
18
Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij
		 hem te mogen blijven.
19
Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei: ‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen,
		 en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u
		 heeft ontfermd’.
20
De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had 		
		 gedaan, en iedereen stond verbaasd.
14

Lied 534
1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.
2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
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- UITLEG EN VERKONDIGINGLied 221
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen,
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

- 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

6

Slotlied 655: vers 1, 2, 3 en 4
1. Zing voor de Heer een nieuw gezang! 2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
Hij laaft u heel uw leven lang
en geeft het zin en samenhang.
met water uit de harde steen.
Zing dan de Heer een nieuw gezang.
Het is vol wonderen om u heen.
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest de Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Johann Christian Heinrich Rinck (1770-1846):
Postludium in Bes

Bedankt voor uw en jouw komst,
Gezegende week en graag tot een volgende keer
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.
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Diensten in de komende periode
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
Zondag 24 juli 10.00 uur Matthijs ten Thije namens de liturgiecommissie
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
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