ORDE VAN DIENST
28 augustus 2022, 10.00 uur
Oude Blasius Delden
Onderweg met een bestemming!
Vroeg in de morgen - dauw lag op het land
Nog onvervuld, verlangend zoeken wij
Een smal, hard pad, tussen de velden door.
Vergeten, waarom zijn we weggegaan
Het land verkleurt, het avondlicht maakt mild
Tot rust gekomen is mijn ziel in mij.
Andries Govaart
(pelgrimslied, gemaakt onderweg naar Santiago)
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Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’! BWV 655
Woord van welkom door de ouderling van dienst

- INTREDE Lied 212: vers 1, 2 en 3
1. Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
2. Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
3. Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!
Bemoediging, drempelgebed en Groet
Lied 212: vers 4 en 5
4. Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
5. Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja!
Gebed om ontferming
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Glorialied 8a
Allen
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

Vrouwen en kinderen
2. Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

Allen
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.

Allen
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.

Mannen
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.

Allen
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aarde is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

- DE SCHRIFTEN Verhaal voor grote en kleine oren: De verhalenvijver
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 aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst
Bijbellezing: 2 Koningen 2, 1-18
1
De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou
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		 opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken,
2
maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa 		
		 antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken 		
		 aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel.
3
De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen
		 hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ 		
		 ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. ‘Zegt u maar niets.’
4
Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar
		 Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen
		 denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho.
5
De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet 		
		 u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet 		
		 het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets.’
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Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar 		
		 Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen 		
		 denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder.
7
Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren 		
		 gevolgd bleven op een afstand staan kijken.
8
Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water,
		 waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden
		 oversteken.
9
Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor 		
		 ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij 		
		 dubbel in uw geest delen.’
10
‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen,
		 zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’
11
En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door 		
		 een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een 		
		 stormwind meegevoerd naar de hemel.
12
Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van 		
		 Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren.
13
Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van
		 de rivier hield hij stil.
14
Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God
		 van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en
		 naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken.
15
De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden
		 tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem
		 tegemoet, knielden voor hem neer
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en zeiden: ‘We hebben vijftig flinke mannen bij ons. Laat die uw meester 		
		 gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de HEER hem opgetild en ergens
		 op een berg of in een dal neergeworpen.’ ‘Doe dat niet,’ zei Elisa,
17
maar ze drongen zo lang aan dat hij ten slotte hun aanbod aannam. Vijftig 		
		 mannen werden eropuit gestuurd en zochten drie dagen lang, maar ze 		
		 vonden Elia niet.
18
Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij 		
		 tegen hen: ‘Ik had toch gezegd dat jullie niet moesten gaan zoeken?’
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Lied 221: vers 1 en 3
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.
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.

- UITLEG EN VERKONDIGING -

Onderweg met een bestemming
Lied 275: vers 1, 3 en 5
1. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
en hoe onzegbaar ons nabij.
Maar wij vermoeden en geloven
Gij zijt gestadig met ons bezig
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
onder uw vleugels rusten wij.
5. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
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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.

-AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERSAfscheid van Arie Mulder, Tineke Lantink en Rosalind Gertenbach
Lied: Psalm 90: 8
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
Bevestiging van Herman Lohuis en Anne Ravenshorst
Lied 362: 2
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen beantwoord met lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord.
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld, die wacht op uw woord.
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Om daar in genade, uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal.
Door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’! BWV 632

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 2 september 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 4 september 10.00 uur ds. Dick Juijn, Themadienst ‘Dementie’
Vrijdag 9 september 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 11 september 10.00 uur ds. Peter ten Kleij
Vrijdag 16 september 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 18 september 10.00 uur ds. Gerco Veening
Vrijdag 23 september 12.15 -12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 25 september 10.00 uur ds. R. Nijhuis (ds. Juijn in Goor)
Vrijdag 30 september 12.15 -12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 2 oktober 10.00 uur ds. Dick Juijn
Vrijdag 7 oktober 12.15 -12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
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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.
Themadienst Dementie
Søren Kierkegaard, een Deens filosoof, heeft ooit gezegd dat het leven alleen
achterwaarts begrepen moet worden en voorwaarts
geleefd. Een zin die mij (DJ) blijft bezighouden, ook omdat ik in het pastoraat van
dichtbij meemaak wat dementie met een mens doet. In de themadienst op
ziekenzondag 4 september mijmer ik met u over mijn gedachten over dementie,
over wat leven is, ouder worden en over God…
kan ook de Schepper vergeten worden?
Er zijn in ons land veel mensen die mantelzorger zijn, een zware taak. Veel van die
mantelzorgers zijn dat voor iemand met dementie.
Onze kosterswoning zal worden ingericht als een logeerhuis voor mensen die 1 of
2 weken tot rust willen komen van hun zware taak. Voor dit doel huurt de diaconie
de woning van de kerkrentmeesters.
De verbouwing is zo goed als afgerond en er wordt nu nagedacht over de
inrichting. Vooruitlopend op die inrichting nodigen we jullie om na de dienst de
woning te komen bekijken.
Nabespreking op 5 september
Voor wie verder wil praten over het onderwerp ‘dementie’ en de overdenking van
die zondag is er gelegenheid voor nabespreking op maandagmorgen 5 september
van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Voorhof. Ook na de nabespreking is er gelegenheid de woning te bezichtigen.
Zondag 4 september 10.00 uur ds. Dick Juijn, ziekenzondag, opening “De Kosterij”.
PKN leden, die in de Wieken/Elisabeth wonen en voormalige gebruikers van de
kerktelefoon worden op deze zondag uitgenodigd de dienst bij te wonen.
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