ORDE VAN DIENST
24 juli 2022, Oude Blasius Delden.
Voorganger : Matthijs ten Thije (namens de liturgiecommissie)
Organist
: Sander Venema
Liturgische kleur: groen
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Vater unser im Himmelreich
BWV 762 en 737
Mededelingen namens de kerkenraad
- INTREDE –
Psalm 92: 1 en 2 (de psalm van de zondag, de 6e zondag na Trinitatis)
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbiedwaardig.
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.
2. Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijt bekend de grote naam des Heren.
We worden een moment stil voor God en voor elkaar
Bemoediging en Groet
Vg.:
Wij spreken de hoop en de verwachting uit dat onze hulp is in de naam
van de Heer
Allen: die hemel en aarde en ons allemaal gemaakt heeft,
Vg.:
die trouw is tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk wat zijn hand begonnen is.
Vg.:

En wij bidden om genade en vrede van God onze Vader, van Jezus
Christus onze Heer en van de Heilige Geest.
Allen: Amen
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Drempelgebed
Vg.:
Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,
Allen: zie ons hier staan.
Vg.:
Wij die van U hebben gehoord,
Allen: hoor Gij ons aan.
Vg.:
Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
Allen: wees onze hulp,
Vg.:
en dat Gij alles hebt gemaakt,
Allen: maak alles nieuw,
Vg.:
en dat Gij ons bij name kent,
Allen: leer ons U kennen.
Vg.:
Die Bron van Leven wordt genoemd,
Allen: doe ons weer leven.
Vg.:
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
Allen: wees hier aanwezig.
Amen.
Psalm 92: 3
3. Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. Gij zult hun hart versterken.
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Gebed om ontferming
Vg.:
God van genade, wees ons genadig, neem weg onze moeiten opdat wij
leven.
Allen: Heer, ontferm u over ons.
Vg.:
God, schep een hart in ons dat zuiver is en laat uw geest ons vernieuwen.
Allen: Heer, ontferm u over ons.
Vg.:
God, neem van ons aan wat wij geven: ons hart dat klein is en gebroken:
Allen: Heer, ontferm u over ons.
Vg.:
Laat ons weer horen van vreugde, en die gebroken zijn zullen weer
opstaan:
Allen: Heer, ontferm u over ons.
Vg.:
Open uw mond en wij zullen spreken en onze woorden zullen U prijzen:
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Allen: Heer, ontferm u over ons.
Vg.:

Heer, ontferm u over ons,
Christus, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
Allen: Amen.
Glorialied 217
Allen
1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
Vrouwen en kinderen
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
Allen
3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
Mannen
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Allen
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.
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Inleiding op de kindernevendienst
Kinderlied 806: 1 en 3
1. Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ’t beloofde land.
3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs:
straks wonen wij in een paradijs.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
- DE SCHRIFTEN –
Inleiding op de schriftlezing
Schriftlezing Lucas 11: 1-13
1
Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een
van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn
leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
3
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4
Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’
5
Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en
midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden
lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om
hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me
niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan
niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en
het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend
onbeschaamd aandringt, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg Ik
jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal
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voor je worden opengedaan. 10 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt
vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou
zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een
schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je
kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de
hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!’
Muziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Motet ‘Der Geist hilft unser
Schwachheit auf’ BWV 226
Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra
Der Geist hilft unser Schwachheit auf.
Den wir wissen nicht, was wir beten sollen,
wie sichs gebühret, sondern der Geist selbst
vertritt uns aufs beste mit unaussprechlichem Seufzen.
Der aber die Herzen forschet der weiss, was des Geistes Sinn sei,
denn er vertritt die Heiligen nach dem, das Gott gefället.
Rom. 1: 8, 26 en 27
Du heilige Brunst, süsser Trost,
nun hilf uns frölich und getrost,
inn deinem Dienst beständig bleiben,
die Trübsal uns nicht abtreiben.
O Herr, durch dein Kraft uns bereit,
und stärk des Fleisches Blödigkeit,
dass wir hie ritterlich ringen,
durch Tod und Leben zu dir dringen.
Halleluja.
M. Luther
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- 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 221
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
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.
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegenbede
Orgelmuziek: Dick Sanderman (*1956): Reverie uit Two summer sketches
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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
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 31 juli 10.00 uur ds. Carmian Verrips
Zondag 7 augustus 10.00 uur ds. K. Sluiter
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. Frans Wiersma
Zondag 28 augustus 10.00 uur ds. Dick Juijn, afscheid en bevestiging
ambtsdragers
Zondag 4 september 10.00 uur ds. Dick Juijn, overstapdienst
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.
Boekbespreking: Opener dan ooit
Na een zinvolle bespreking van hoofdstuk 1 rond het boek ‘Opener dan ooit’ van
Tim Vreugdenhil, zal op maandag 25 juli de volgende bespreking zijn waar de
hoofdstukken 2 en 3 besproken worden. Om 10.00 uur in de Voorhof. Er vormen
zich eerlijke en open gesprekken over de toekomst van religie. Als u nog wilt
aansluiten, dan bent u welkom.
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