ORDE VAN DIENST
4 september 2022, 10.00 uur
Oude Blasius Delden

Niet vergeten!
Themaviering: Dementie

Vrede voor dit huis
een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen
om onderkomen vraagt.
1

Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Aria uit orkestsuite no. 3 BWV 1068
Woord van welkom door de ouderling van dienst

- INTREDE Lied 283: vers 1, 2 en 3
1. In de veelheid van geluiden,
2. En van overal gekomen
in het stormen van de tijd,
drinkend uit de ene bron,
zoeken wij het zachte suizen
bidden wij om nieuwe dromen
van het woord, dat ons verblijdt!
richten wij ons naar de zon.
3. Want wij mensen op de aarde,
raken van het duister moe.
Als Uw hart ons niet bewaarde,
sliepen wij ten dode toe.
Bemoediging, drempelgebed en Groet
Lied 283: vers 4 en 5
4. Laat Uw dauw van vreugde dalen,
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen,
van Uw goedertierenheid.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Toelichting op het thema van de dienst, met enkele fragmenten uit het
boek: “Niet vergeten”.
Lied 924 door de zanggroep
1. Verdoofd en schamper van gemis
herkomst en doel verloren
dit leven dat geen leven is
nog dood nog ongeboren.
Doe open Gij die woont in licht
dat niet ter dood gedoemd zijn
wij die naar U genoemd zijn.

2. Uw naam ons eertijds aangezegd
volhardt in onze oren
opdat wij doen het volste recht
en zijn uit U geboren –
de minste mens een naaste zijn’:
dat woord heeft zin gegeven
ons angstbeladen leven.
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3. Die gaan de wegen van uw woord
geen lot is hen beschoren
dan Gij, Gij plant hun adem voort
uw land zal hen behoren.
Woestijnen gaan in dauw gedrenkt
geluk zal wedervaren
aan wie verworpen waren.
Gebed

- DE SCHRIFTEN Verhaal voor grote en kleine oren: Er-bij
Kinderlied ‘Op de goede aarde’ (uit ‘Met andere woorden’)
1. Op de goede aarde zingen wij ter eer
samen met de vogels liedjes voor de Heer
en de madelieven wiegen het refrein
honingbijen zoemen: God zal bij ons zijn.
2. Op de goede aarde – was het maar eens waar alles samen delen, delen met elkaar,
niemand meer of minder, melk in overvloed,
brood voor alle kindren, heel het leven goed.
3. Op de goede aarde, zoals God ons vraagt,
samen vrede maken, vrede ook vandaag,
en je mag geloven, ook al ben je klein
dat het dan op aarde één groot feest zal zijn.
De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst
Bijbellezing: Prediker 12, 1-7
Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd - voordat de slechte
dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik 		
weinig vreugde meer.
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Voordat de zon verduistert,
de sterren en de maan niet langer stralen,
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt.
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De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat,
de soldaten kromgebogen voortgaan,
de maalsters langzaamaan verdwijnen,
de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken.
Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten,
de molen geen geluid meer maakt,
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt,
wanneer hun lied versterft.
Je durft geen heuvel te beklimmen,
de weg is vol gevaar.
De amandelboom behoudt zijn wintertooi,
de sprinkhaan sleept zich voort,
de kapperbes droogt uit.
Een mens gaat naar zijn eeuwig huis,
een klaagzang vult de straat.
Voordat het zilverkoord wordt weggenomen,
de gouden lamp gebroken,
de kruik bij de bron in stukken valt,
het scheprad bij de put wordt stukgebroken.
Wanneer het stof terugkeert naar de aarde,
weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat,
die het leven heeft gegeven.

Lied 851 door de zanggroep (vers 4 gelezen, verzen 5 – 10 gezongen)
4. Hebt Gij ons afgeschreven,
5. Als ik word afgebroken,
hebt Gij ons uitgedaagd?
als ik ben uitgedoofd,
Dit menselijke leven,
wordt dan het woord gesproken
wie heeft er om gevraagd?
waarin ik heb geloofd?
6. Zult gij het licht vergaren
dat hier ten einde gaat
om zo te openbaren
uw gave dageraad?

7. Hier zal de hoop vervliegen,
geloof zal zijn gedaan –
wat overblijft is liefde.
Breekt zo de morgen aan?

8. De schaduw en de schuld zijn
ten laatste afgelegd.
Zullen wij dan gehuld zijn
in U, Gij levend licht?

9. De waarheid wint gestalte,
de duisternis verdween.
Gij slaat uw eigen mantel
der liefde om ons heen.
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10.De vragen zijn vergeten
en opgelost als mist.
Wij zullen zeker weten
wat gij al eeuwig wist.

- UITLEG EN VERKONDIGING Niet vergeten

Kort orgelspel bij lied 23b ‘De Heer is mijn herder’
Tekst
Lied 23b
1. De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.

2. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.

3. De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4. De Heer is mijn herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

- GEBEDEN Dankgebed, Voorbede, Stil gebed
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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.

Een lied voor “Logeerhuis de Kosterij” Lied 819: vers 3 en 4 door de zanggroep
3. Vrede voor dit huis,
een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen
om onderkomen vraagt.
4. Vrede voor dit huis
voor wie er wonen liefde,
dat zij de zegen proeven
van vruchten, brood en wijn.
Aankondiging van de collecte
Slotlied 419
1. Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan mensen veel geluk.
2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan mensen veel geluk.
3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan mensen veel geluk.
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- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Fantasia in C-dur BWV 570

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 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: Thema: Jeugddienst
Vrijdag 7 oktober 12.15 -12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. Dick Juijn
Vrijdag 14 oktober 12.15 -12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 16 oktober 10.00 uur ds. Peter ten Kleij (laatste keer als
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		 gastpredikant in ons midden)
Vrijdag 21 oktober 12.15 -12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. Frans Wiersma
Vrijdag 28 oktober 12.15 -12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Openstelling toren
De toren is dagelijks geopend tussen 9.30 uur en 20.00 uur voor het opsteken
van een kaarsje, even stilte of een bijdrage aan de Voedselbank.
Nabespreking van deze dienst
Voor wie verder wil praten over het onderwerp ‘dementie’ en de
overdenking van vanmorgen 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.
Bevestigingsdienst Carmian Verrips
Vanmiddag om 14.30 uur zal Carmian Verrips door ds. Dick Juijn tot
predikante worden bevestigd van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij zal
vervolgens worden verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Vriezenveen.
De dienst is via YouTube ‘Ontmoetingskerk Vriezenveen’ live en later te
volgen.
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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