ORDE VAN DIENST
13 november, Oude Blasius Delden.
Voorganger
Liturgische kleur

: ds. F.A. Wiersma
: groen

De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar hebben een speciaal karakter. Het
begrip “Voleinding” slaat niet op het jaar, maar op de toekomst. In de Apocalyps
is sprake van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, “want de eerste hemel en
de eerste aarde zijn voorbijgegaan en de zee is niet meer” (21: 1). In de tijd van
die voleinding vallen de geduchte dagen van Allerheiligen en Allerzielen,
oorspronkelijk (sinds de 9de eeuw) in de katholieke, later ook in steeds meer
protestantse kerken, zoals in de Scandinavische Lutherse kerken. Het kerkelijk
jaar loopt op zijn einde, maar eindigt nooit, door het hoopvolle nieuwe begin in
de Advent.

Mozes en de brandende doornstruik Psalter 13de eeuw museum Chantilly

Orgelmuziek: Johann Gottfried Walther (1684-1759): Choralvorspiel ‘Nun lob,
mein Seel, den Herren’ (zie lied 103a, bij psalm 103 ‘de grote lofprijzing’)
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Lied: Introïtus: Psalm 103: 1, 2, 6 en 7
“aan Mozes getoond”
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.
6 De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.
7 Maar ‘s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
Woord van welkom door de ouderling van dienst.
- INTREDE –
Bemoediging en Groet
V
In de naam van ✠ de Vader en de Zoon
en de heilige Geest
G
Amen
V
Onze hulp is in de naam van de Heer,
G
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
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Lied: 280: 1, 2, 3, 4 en 5
1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

“uw naam die met ons gaat”
2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

5 Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied 713: 1, 2 en 5
1 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

“de levensadem”
2 Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.
Verhaal voor kleine en grote oren
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Kinderlied De fabel van Jotham t: Hanna Lam / m: Wim ter Burg AWN IV,4
Vers 1 wordt voorgezongen door de cantor.

De bomen vroegen aan de vijg: / jij stond al in het paradijs,
word jij de koning van het woud / die van de bomen houdt:
Ik breng de mensen zoveel zoet / geëerd word ik voor al dit goed,
ik word geen koning met veel macht / die leeft van praal en pracht.
De bomen zeiden toen: welaan, / wij zullen naar de wijnstok gaan:
word jij de koning van het woud / die van de bomen houdt:
Ik moet toch zorgen voor de wijn / hoe kan er anders bruiloft zijn:
Ik word geen koning met veel macht / die leeft van praal en pracht.
De bomen gingen weer op reis: / al is de doornstruik eigenwijs,
word jij de koning van het woud / die van de bomen houdt:
Ik word wel koning, recht of slecht, / en wie niet luistert, brand ik weg!
Ik ben een koning met veel macht / die leeft van praal en pracht.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
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- DE SCHRIFTEN –
Inleiding op de lezingen
Schriftlezing uit de Thora: Exodus 3,1-15
vertaling Karel Deurloo
Mozes nu hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan.
Hij leidde de kudde tot achter de woestijn en kwam bij de Godsberg, de Horeb.
De bode van de Eeuwige liet zich aan hem zien in een vuurvlam midden uit de
doornstruik. Hij zag en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de
doornstruik werd niet verteerd. En Mozes zei: “Laat ik toch [van het pad]
afbuigen en zien dit grote gezicht waarom de doornstruik niet verbrandt”. Toen
de Eeuwige zag dat hij afboog om te zien, riep God hem midden uit de
doornstruik en zei: “Mozes! Mozes!” Hij zei: “Hier ben ik”. Hij zei: “Kom niet
dichterbij, doe je sandalen van je voeten, want de plaats waarop je staat is
heilige grond”. En hij zei: “Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de
God van Isaak, de God van Jakob”. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij was
bevreesd naar God op te zien. De Eeuwige zei: “Gezien heb ik, gezien, de
verdrukking van mijn volk in Egypte. Hun hulpgeroep vanwege hun drijvers heb ik
gehoord. Ja, ik ken zijn smarten. Afgedaald ben ik om het te redden uit de hand
van Egypte, om het te doen opgaan uit dit land naar een land goed en wijd, naar
een land overvloeiende van melk en honing, naar de plaats van de Kanaäniet en
de Chittiet, de Amoriet en de Periziet, de Chiwwiet en de Jebusiet. Welnu, zie,
het hulpgeroep van de kinderen van Israël is tot mij gekomen ook heb ik gezien
de kwelling waarmee Egypte hen kwelt. Welnu, ga, ik zend jou naar Farao om
mijn volk, de kinderen van Israël uit te laten trekken uit Egypte”. Mozes zei tot
God: “Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en dat ik de kinderen van Israël zou
laten uittrekken uit Egypte?” Hij zei: “Omdat ik-er-zal-zijn met jou! En dit is voor
jou het teken dat ikzelf je zend: Als je het volk uit Egypte hebt laten trekken,
zullen jullie God dienen op deze berg”. Maar Mozes zei tot God: “Zie, daar kom ik
bij de kinderen van Israël en ik zeg tot hen: De God van jullie vaderen zendt mij
tot jullie, dan zullen ze tot mij zeggen: Wat is zijn naam? Wat moet ik hun dan
zeggen?” God zei tot Mozes: “Ik-zal-er-zijn zoals ik-ben”. Hij zei: “Dit zul je zeggen
tot de kinderen van Israël: Ik-zal-er-zijn zendt mij tot jullie”. God zei voorts tot
Mozes: “Aldus zul je zeggen tot de kinderen van Israël: de Eeuwige, de God van
jullie vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jakob zendt
mij tot jullie. Dit is mijn naam voor eeuwig, dit mijn gedachtenis van geslacht tot
geslacht”.
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Lied 942
“vreemd is uw naam”
1 Ik sta voor U in leegte en gemis.
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?
3 Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld 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.
Schriftlezing uit het Evangelie: Lucas 20: 27 – 38
Toen kwamen sommigen van de Sadduceeën erbij — die tegenspreken dat er
een opstanding is — en zij vroegen hem, zij zeiden: “Meester, Mozes (Dt25:5)
heeft ons voorgeschreven indien iemands broer sterft terwijl hij een vrouw heeft
en hij is kinderloos, dat zijn broer dan de vrouw neemt en nakomelingschap
opricht voor zijn broer. Nu waren er zeven broers en de eerste, nadat hij een
vrouw heeft genomen, sterft kinderloos. De tweede en ook de derde neemt haar
en laten, zoals ook de zeven, geen kinderen na en sterven. Tenslotte sterft ook
de vrouw. De vrouw nu, — bij de opstanding — van wie van hen wordt zij de
vrouw? Immers de zeven hebben haar als vrouw gehad.”
Jezus zegt hen: “De kinderen van déze tijd huwen en trouwen, maar zij die waard
bevonden worden aan dié tijd deel te hebben en aan de opstanding uit de
doden, huwen noch trouwen; immers sterven kunnen zij niet meer, want zij zijn
engelachtig en kinderen van God omdat zij kinderen van de opstanding zijn.
Dat trouwens de doden opgewekt worden, duidt ook Mozes aan bij de
doornstruik zoals hij spreekt over de Heer de God van Abraham en God van Izaäk
en God van Jacob. God is hij toch niet van de doden,maar van de levenden, allen
immers leven door hem”?
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Lied 645: 1,2 en 3
1 Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

“levenden en doden”
2 Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood te niet
in de nieuwe morgen.

3 Als een ster zal Hij
boven ons hoofd stralen,
ja, Hij maakt ons vrij
uit het doodsgeding,
uit de wisseling
van de lotgevallen.
-

UITLEG EN VERKONDIGING -

Lied: 753: 1, 2, 5 en 6
1 Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

“wolkendek van twijfel”
2 Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

5 Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ‘t land zien van ons hart,
dat ‘t hemels licht bescheen.

6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn

- GEBEDEN Dankgebed, Voorbede, Stil gebed - klokgelui
Steeds besloten met: ….Wij bidden U: Allen:

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 791: 1, 2, 3 en 4
1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

“de naam der namen”
2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Bedankt voor uw en jouw komst,
Gezegende week en graag tot een volgende keer
Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: Zending Golfstaten
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 20 november 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 27 november 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 4 december 10.00 uur ds. Dick Juijn
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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