ORDE VAN DIENST
26 juni 2022, Oude Blasius Delden.

Voorganger
: Ds. Peter ten Kleij
Cantor-organist : Matthijs ten Thije
Liturgische kleur : groen

Orgelmuziek: Anton Wilhelm Leupold (1868-1959):
Choralvorspiel ‘Wunderbarer König’ (zie lied 906)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

- INTREDE Psalm 18: vers 1 en 9 (de psalm van de zondag, de tweede zondag na Trinitatis)
1. Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.
9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver te allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Here?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
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Psalm 18: vers 15
15 Ik loof U, Heer, ik loof uw zegeningen,
onder de volken zal ik psalmen zingen.
De Heer heeft mij gered uit elk gevaar.
Hoe groot, hoe onuitsprekelijk wonderbaar!
Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde,
zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde,
zal door de tijden met ons verder gaan,
met David en zijn huis nu en voortaan.
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied 906: vers 1, 2 en 4
1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve ’t hart Hem weder.
2. God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.
4. Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.
Laat mij nu reeds aan U
alles mogen geven,
lieve God, mijn leven.
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Verhaal voor kleine en grote oren
Kinderlied 923: vers 1 en 2
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.
2. Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.
De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst

- DE SCHRIFTEN Schriftlezing Jesaja 3: 25 – 4: 6
25
Sions mannen zullen vallen door het zwaard, haar soldaten sneuvelen in 		
		 de strijd.
26
Haar poorten zullen weeklagen en rouwen, berooid hurkt Sion neer op de
		 grond.
1
Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man:‘Wij zullen zelf voor 		
		 ons voedsel zorgen en in onze eigen kleding voorzien. Laat ons slechts uw
		 naam dragen, neem de schande van ons weg.’
		 De HEER vernieuwt Jeruzalem
2
Op die dag zal wat de HEER laat ontspruiten een kostbaar sieraad zijn.
		 De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots 		
		 vervullen.
3
Ieder die nog in Sion over is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig
		 genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn.
4
Wanneer de HEER het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het
bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een
		 zuiverend vuur,
5
dan zal Hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een
		 wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen 		
		 voor de nacht. Die zullen de luister van de Sion overdekken,
6
als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en een schuilplaats
		 tegen storm en regen.
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Lied 870: vers 1, 6, 7 en 8
1. Heilige God, geprezen zij
uw komst door alles heen,
uw woord van alle eeuwigheid
dat tussen ons verscheen.

6. Want wie voor ons gestreden heeft
alleen, man tegen man,
als God én  mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,

7. die leidt ons door de doodsjordaan
en houdt ons bij de hand,
die heeft voor ons de weg gebaand
naar het beloofde land.

8. Geprezen, God, uw wijs beleid,
de omweg van uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.

Schriftlezing Marcus 5: 21 – 43
21
Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote
		menigte bij Hem, en Hij bleef aan het meer.
22
Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en
		toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer.
23
Hij smeekte Hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen
opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’
24
Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde Hem en verdrong zich om 		
		Hem heen.
25
Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed.
26
Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan
		wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had 		
		gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan.
27
Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn 		
		mantel van achteren aan,
28
want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen.
29
En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze
		van de kwaal genezen was.
30
Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van Hem was
uitgegaan. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn
		kleren aangeraakt?’
31
Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘U ziet dat de menigte zich om U verdringt 		
en dan vraagt U: “Wie heeft Mij aangeraakt?”’
32
Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had.
33
De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met
		haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor Hem neer en vertelde 		
		Hem de hele waarheid.
34
Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter; ga in vrede, u
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		bent van uw kwaal genezen.’
35
Nog voor Hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van 		
		de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog
lastig?’
36
Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet 		
		bang, maar blijf geloven.’
37
Hij stond niemand toe om met Hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en 		
		Johannes, de broer van Jakobus.
38
Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep
		mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen.
39
Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en 		
		huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’
40
Ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de
		vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij Hem waren de kamer 		
		binnen waar het kind lag.
41
Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze
		taal betekent dat: ‘Meisje, Ik zeg je, sta op!’
42
Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf 		
		jaar. Iedereen was met stomheid geslagen.
43
Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat 		
		ze haar iets te eten moesten geven.
Lied 826
1. O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menselijk wilt ontmoeten.
2. Hoe lang hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.
3. Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij U herkennen mogen.
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- UITLEG EN VERKONDIGINGLied 1014: vers 1 (cantor), vers 2 (allen), vers 3 (cantor), vers 4 en 5 (allen)
1. Geef vrede door van hand tot hand, 2. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
met liefde, onze redding;
bescherm haar als en tere vlam,
wees vriendelijk in woord en daad
behoed haar voor gevaren.
bewogen om Gods schepping.
3. Geef vrede door van hand tot hand, 4. De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als brood om uit te delen;
als woorden stokken, spreekt de hand
kijk ieder mens met warmte aan,
in vrienschap, steun en zegen.
zo kunnen breuken helen.
5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
Een schat om uit te delen.

- 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 906: vers 5, 6 en 8
5. Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,
adem van ons aardse leven.
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,
zee ik ga in U ten onder.
Ik in U, laat mij nu
vallen in den blinde,
U slechts zien en vinden.
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6. Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten.
Zo laat Gij, zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.
8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Max Reger (1873-1916):
Choralvorspiel ‘Wunderbarer König’ opus 135a nr. 30 (zie lied 906)

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 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  
Vrijdag 29 juli 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
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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