ORDE VAN DIENST

11 september 2022, Oude Blasius Delden.
Voorganger
Liturgische kleur

: Ds. Peter ten Kleij
: groen

Orgelmuziek bij lied 23 c ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’
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Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
- INTREDE –
Lied 23 c: 1, 2 en 3
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij,
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Lied 23 c: 4 en 5
4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
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Smeekgebed na “en daarom roepen wij” zingen we lied 301f
cantor: Heer, ontferm u.
allen: Heer, ontferm u.
cantor: Christus, ontferm u.
allen: Christus, ontferm u.
cantor: Heer, ontferm u over ons.
allen : Heer, ontferm u over ons.
Glorialied 305
1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genader die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam,
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
Verhaal voor kleine en grote oren
Kinderlied 218
1. Dan U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- DE SCHRIFTEN –
Schriftlezing Exodus 32: 7-14
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit
Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die Ik hun
gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor
neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit
Egypte heeft geleid!”’ De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe
onhandelbaar dit volk is. Houd Mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen
verteren. Maar uit jou zal Ik een groot volk laten voortkomen.’ Mozes probeerde
de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt U dan uw toorn laten ontbranden
tegen uw eigen volk, HEER, dat U met sterke hand en grote macht uit Egypte
hebt bevrijd? Wilt U dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in
het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te
vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen!
Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie U onder ede deze
belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan
de hemel zijn, en het hele gebied waarvan Ik gesproken heb zal Ik hun voor altijd
in bezit geven.”’ Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil
waarmee Hij gedreigd had.
Lied 103 c: 1, 2 en 3 (bij psalm 103 ‘de grote lofprijzing’)
1. Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
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Schriftlezing Matteüs 18: 21-35
Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster
tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal
toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig
maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning
die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was,
bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij
niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en
kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon
worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en
smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg
medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze
dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem
honderd denarie schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal me alles
wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem:
“Heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen.” Maar hij wilde daar niet van weten,
integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben
afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer
ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer
hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die
schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen
medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met
jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot
hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder
van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’
Lied 796: 1 en 2
1. U Here Jezus roep ik aan,
U bid ik, hoor mijn klagen.
O God als Gij mij bij wilt staan
dan zal ik niet versagen.
Leer mij gelovig recht en rein,
ik bid U, wil mij geven
zo te leven,
met mensen mens te zijn,
uw woord in ’t hart geschreven.

2. Geef mij dat ik van harte zeer
mijn vijand mag vergeven,
zoals Gij mij vergeeft, o Heer,
en geeft aan mij het leven.
Uw woord zij onderweg mijn spijs,
om zo mijn ziel te voeden,
mij te hoeden
op weg naar ’t paradijs.
Geleid Gij mij ten goede.

- UITLEG EN VERKONDIGING-
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Lied 836: cantor vers 1, allen vers 2 en 4
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door u geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.
2. Geef dat Uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij Uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon Uw vrede is,
hoe schoon Uw vrede is.
- 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
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Slotlied 418
1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2. Niemand kan alleen ,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen

Orgelmuziek bij lied 418 ‘God, schenk ons de kracht’
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: 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.
Diensten in de komende periode
Zondag 18 september 10.00 uur ds. Gerco Veening
Zondag 25 september 10.00 uur ds. R. Nijhuis (ds. Juijn in Goor)
Zondag 2 oktober 10.00 uur ds. Dick Juijn: Thema: Jeugddienst
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 16 oktober 10.00 uur ds. Peter ten Kleij (laatste keer als gastpredikant in
ons midden)
Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. Frans Wiersma
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.
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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