ORDE VAN DIENST
7 augustus 2022, Oude Blasius Delden.
Voorganger : ds. K. Sluiter
Cantororganist: Sander Venema
Lector: Henk van der Spek
Liturgische kleur: groen

Orgelmuziek:

Ach Gott! erhör mein Seufzen - Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Lied 807:1, 4, 6
1 Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.
4 De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.
6 Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.
Mededelingen namens de kerkenraad
- INTREDE –
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
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Lied 92:1,4
1 Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.
4 Hoe diep zijn uw gedachten! Geen dwaas die dat verstaat:
als onkruid groeit het kwaad; hoe lang zult Gij nog wachten?
Zie toch, aan alle zijden, plant zich het onrecht voort,
het bloeit haast ongestoord, niemand komt tussenbeide.

Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied 326: 1, 3, 5, 6
1 Van ver, van oudsher aangereikt,
een Woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!
3 Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!
5 Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.
6 O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!
Verhaal voor kleine en grote oren
2

Kinderlied 716
1 Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.
2 Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.
3 Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
- DE SCHRIFTEN –
Schriftlezing Jesaja 65:17-25
Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.
Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.
Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen
en me verheugen over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
Geen zuigeling zal daar meer zijn
die slechts enkele dagen leeft,
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.
Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
in wat zij bouwen zal geen ander wonen,
van wat zij planten zal geen ander eten.
Want de jaren van mijn volk
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zullen zijn als de jaren van een boom;
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten
van het werk van hun handen.
Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.
Zij zullen, met heel hun nageslacht,
een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen,
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw eet stro, net als een rund,
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.
Lied 766: 1, 2
1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aard'' ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.
2 Jeruzalem is als een bruid getreden
voor God in wit en goud
en in haar heldere ogen staat een vrede
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen,
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.
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Schriftlezing: Lucas 12: 32-40
Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het
koninkrijk geschonken.
Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen. Maak voor jezelf een
geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief
niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is,
daar zal ook jullie hart zijn.
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten
die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct
voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij
zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen
voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft,
ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag.
Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen,
dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan,
want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’
Uitleg en verkondiging

Lied 654: 1 ,2, 3, 6
1 Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ‘t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
2 Maar wij verkozen ‘t duister meer
dan ‘t licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.
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3 Voor ‘t leven hebben wij de dood,
het lege niets verkozen,
voor vrede vreze, steen voor brood,
voor ‘t eeuwig goed de boze.
Wij hebben onze ziel verkocht
van ademtocht tot ademtocht
aan die genadeloze.
6 Zing dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep voor ons een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ‘t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

- 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 919
1 Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.
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2 Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinstrend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, al hun glans
dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.
3 God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver,
doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!
4 Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, geef ons moed;
‘t is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegenbede
Orgelmuziek:

Straf mich nicht in deinem Zorn - Ernst Friedrich Richter (1808-1879)
(als postlude bij lied 919)
Bedankt voor uw en jouw komst,
Gezegende week en graag tot een volgende keer
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Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: Zending-Egypte
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.
Diensten in de komende periode
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
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.
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