ORDE VAN DIENST
18 september 2022, Oude Blasius Delden.
Voorganger : ds. Gerco Veening

Orgelmuziek: Charles Villiers Stanford (1852-1924): Prelude on an old Irish
church melody opus 101 no. 6
Mededelingen namens de kerkenraad
- INTREDE –
Psalm 84: 1 en 2 (de psalm van de zondag, de veertiende zondag na Trinitatis)
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.
2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
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Psalm 84: 3 en 6
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied 864: 1, 3 en 5
1. Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

3. Zou ooit een vrouw vergeten
’t kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven
Dat Hij u niet verlaat.
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5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem, die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.
Verhaal voor kleine en grote oren
Kinderlied ‘Jij hebt een naam’ (Met andere woorden 28)

2. Jij hebt een naam waarin je woont,
waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont
op jou is afgestemd.
3. Jij bent een naam voor iedereen
die dicht bij jou wil staan,
en samen ben je niet alleen
zo kun je verder gaan.
4. Jij hebt een naam met een verhaal
dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal
dicht bij de naam van God.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
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- DE SCHRIFTEN –
Schriftlezing: Amos 8: 4-7
Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de
machtelozen van dit land, luister! Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de
nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de
sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner,
jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. Jullie kopen
de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen, en jullie
zeggen: ‘Ook het kaf verkopen we als graan!’ Dit zweert de HEER bij de trots van
Jakobs volk: Nooit zal Ik een van jullie daden vergeten.
Lied 1001
1. De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog is aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.
2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
3. Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt die zal zijn ogen niet geloven.
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Schriftlezing Lucas 16: 1-17
Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een
rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen
verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat
hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer
rentmeester blijven.” Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu
mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor
bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen
dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen
thuis ontvangen. Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De
eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” “Honderd vaten olijfolie,”
antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw
schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” Daarna vroeg hij aan de
volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,”
luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er
tachtig van.” En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om
dan de kinderen van het licht. Ook Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de
valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer
de mammon er niet meer is.
Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en
wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie
onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan
werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken
met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?
Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten.
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’
De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend
hun neus voor Hem op. Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen voor
rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog
aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.
De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk
van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen.
Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de
wet wegvalt.
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Lied 843: cantor vers 1 en 3, allen vers 2 en 4
1. Wat te kiezen, leven, dood,
2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
afgod geld, genadebrood?
wat mij werft en wat mij leeft,
Alles houden wat ik heb,
is het vele, geld en goed,
of mij geven, gaandeweg?
aarden schatten, overvloed.
4. Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.

3. Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.

-UITLEG EN VERONDIGINGLied 767: 1, 2 en 3
1. De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

2. De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3. Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!
- 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 968: 1, 2 en 5
1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader,
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zege,
één brood is aller spijs.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Charles Villiers Stanford (1852-1924): Prelude on a theme of
Orlando Gibbons (song 34); ‘The Angels’ Song’ opus 105 no. 1 (in herinnering aan
Queen Elizabeth II, Koningin van het Verenigd Koninkrijk 1952-2022 en Defender
of the Faith als hoofd van de Church of England, onze zusters en broeders in
geloof)
Bedankt voor uw en jouw komst,
Gezegende week en graag tot een volgende keer
UItgangscollectes:
1: Diaconie Zending Syrië
2: Kerk
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Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: datum en Zending Syrië
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 25 september 10.00 uur ds. R. Nijhuis
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 gastvoorganger
in ons midden)
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.
Koperpoetsen Oude Blasius
Graag nodig ik u uit op donderdagmorgen 20 oktober 10.00 uur om in de
Kerk te komen koperpoetsen.
Vanaf 9 oktober zal er een lijst voor opgave liggen achter in de Kerk.
U kunt zich ook aanmelden via de mail of telefonisch bij Wiarda Heerze.
wiardaheerze@hotmail.com 06 53569649
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Lezing professor Peter Nissen
Op woensdagavond 21 september om 19.30 uur zal professor Peter Nissen uit
Nijmegen een lezing verzorgen in de Oude Blasiuskerk in Delden aan het
Kerkplein 1.
De Raad van Kerken van Delden heeft hem hiervoor uitgenodigd.
Hij zal vertellen over het leven van TITUS BRANDSMA. over zijn leven, zijn
opleiding als priester, zijn studies en werken op vele plekken.Zijn strijden naar
gerechtigheid en zijn leven in het concentratiekamp en zijn sterven daar.
Tot slot zijn heiligverklaring 2 maanden geleden in Rome door Paus Franciscus.
In deze VREDESweek waarin we vooral bidden om meer vrede op aarde en
tussen mensen en landen, is deze lezing heel toepasselijk.
Titus was ook de man die VREDE tussen mensen wilde bewerkstelligen, maar dit
met de dood moest bekopen.
Het belooft een interessante lezing te worden en u bent hiervoor uitgenodigd.
De kerk is geopend vanaf 19.00 uur.
Aan het einde van deze lezing is er ruimte om vragen te stellen en is er daarna
onder de toren, een kop koffie of thee voor u allen, aangeboden door de Raad
van Kerken.
Er wordt geen entree geheven maar voor de onkosten is een vrije gift bij de
uitgang mogelijk.
We hopen u op deze avond te ontmoeten,
vriendelijke groeten,
Ria Mudde
voorzitter Raad van Kerken te Delden
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