ORDE VAN DIENST

27 november 2022, 10.00 uur
Oude Blasius Delden.
Voorganger : Ds. Dick Juijn
Organist : Matthijs ten Thije

Onze verscheurde en donkere wereld!

Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralvorspiel
‘Nun komm, der Heiden Heiland’ BWV 659 (zie lied 433)
Woord van welkom door de ouderling van dienst
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- INTREDE Lied 25a (vrij naar psalm 25; de psalm van de zondag)
1. Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren, waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen in ‘t duister van de tijd.
2. Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig kan gaan in ’s levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd op U, tot Gij mij redt.
Bemoediging, drempelgebed en Groet
Lied 463: vers 1, 3, 6, 7 en 8
1. Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?
3. Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!
6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!
7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!
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8. Kyrie eleison,
Wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
Aansteken van de kaarsen door de lichtdrager
Een lichtje in je ogen,
een lichtje in je hart.
Wij zien het en geloven:
God maakt een nieuwe start.
Inleidend woord
Gebed om ontferming
Projectlied (melodie lied 469):
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?
eerste zondag (Batseba):
Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.
De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst

- DE SCHRIFTEN Bijbellezing (door de predikant): Psalm 122
1
Een pelgrimslied van David.
Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’
2
verheugd ben ik, nu onze voeten staan
binnen je poorten, Jeruzalem.
3
Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
3

Daar komen de stammen samen,
de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.
5
Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.
6
Vraag om vrede voor Jeruzalem:
‘Dat rust hebben wie van je houden,
7
dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.’
8
Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’
9
Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.
4

Korte stilte
Bijbellezing (lector): Jesaja 2, 1-5
Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag
over Juda en Jeruzalem.
2
Eens zal de dag komen
dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
3
machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
4
Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
5
Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.
1
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Korte stilte
Bijbellezing (lector): Lucas 19, 41-42
41
Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot
van de stad.
42
Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede brengen!
Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.’
Lied 942
1. Ik sta voor u in leegte en gemis
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot hebt Gij een and’re 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 nog eenmaal zien met nieuwe ogen?
3. Spreek 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 Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

- UITLEG EN VERKONDIGING -

Onze verscheurde en donkere wereld!

- VIERING HEILIG AVONDMAAL Geloofsbelijdenis: lied 344
1. Wij geloven één voor één en ook samen:
de Heer is God en anders geen. Amen, amen.   
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2. Wij geloven in de naam Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan. Halleluja!
3. Wij geloven dat de Geest ook nog heden
de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede.
Voorbeden
Tafelgebed
V.: De Heer zal bij u zijn.
G.: DE HEER ZAL U BEWAREN
V.: Verheft uw hart.
G.: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V.: Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
G.: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
V.: U komt onze dank toe, HEER, onze God, overal en altijd door Jezus onze
Heer. Want Gij hebt omgezien naar mensen met honger en dorst:
het brood van uw leven en de wijn van uw liefde reikt Gij ons aan,
een maaltijd in overvloed voor alle volken stelt Gij in het vooruitzicht.
Daarom, HEER, onze God, voegen wij ons in het grote koor van allen die U
eren en dienen, van de heiligen van naam en van al die kleine stemmen,
van heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.
Lied 405: vers 3 en 4
3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.
V.: Gezegend zijt Gij, Heer onze Heer, gezegend de maaltijd op tafel, sterk
ons naar lichaam en ziel, om te kunnen doen wat ons is opgedragen.
Allen: Gezegend zijt Gij, Heer onze God, en gezegend de kring rond de
tafel, geef ons de ware aandacht voor elkaar en voed ons met Uw brood.
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V.: Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw
Naam. Want Hij is uw roepstem, uw woord dat ons opricht,
uw oog en uw oor, voor wat leeft in ons hart,
Uw milde hand die het brood met ons deelt en de beker doet rondgaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de
dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen
gegeven, en gezegd: ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven
wordt, doet dit tot mijn gedachtenis’.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd: ‘Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe
verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergeten wordt tot vergeving
van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis’.
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, O God, met dit brood en deze
beker en wij bidden U: gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en
aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend ons de Geest van uw liefde en wees de ziel van ons bestaan, dat wij
van dienst zijn, zoals Gij ons wilt dienen: het brood breken en delen,
rechtzetten en heel maken en behoedzaam omgaan met uw kostbare
schepping.
Want zo wordt uw Naam geheiligd, zo komt uw Rijk ons nabij, God, onze
Vader, gezegend tot in lengte van dagen, door Christus, onze Heer.
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
Lied 378: vers 1, 2 en 5
1. Sterk, Heer, de handen tot Uw dienst,
die heilig brood ontvingen,
de lippen aan Uw kelk gezet,
om van Uw heil te zingen.
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2. De oren open voor Uw Woord
en doof voor vals gefluister,
de ogen spiegels van Uw licht
dat doorbreekt in het duister;
5. Sterk zo het hart dat voor U klopt
met bloed door U gegeven
Uw lichaam dat ons lichaam voedt
met Uw verheerlijkt leven.
Gemeenschap van brood en wijn
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Choralvorspiel ‘O Lamm Gottes, unschuldig’ BWV 618
Dankgebed
Lied 439: vers 1, 2 en 3
1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot het hart.
2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, - bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.
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3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op en hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Choralpreludel ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ BWV 661

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.
U kunt natuurlijk ook doneren met de kerk-app
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Diensten in de komende periode:
Zondag 4 december 10.00 uur ds. G. Veening uit Borne (ds. Juijn in Goor)
Zondag 11 december 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 18 december 10.00 uur ds. K. Benard uit Wierden
Zaterdag 24 december 19.00 uur ds. Dick Juijn, musical
Zaterdag 24 december 21.00 uur ds. Dick Juijn, m.m.v. zanggroep: kerstdienst
van woord en liederen volgens de Engelse traditie (Lessons & Carols)
Zondag 25 december 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zaterdag 31 december 16.30 uur ds. Dick Juijn
Zondag 1 januari 11.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 8 januari 10.00 uur ds. Dick Juijn, met nieuwjaarsbegroeting
Openstelling kerktoren
De toren van de kerk is dagelijks geopend tussen 9.00 uur en 17.00 uur.
Om een kaarsje aan te steken, een moment van stilte, een wens voor in de
wensboom. Ook bevelen wij de voedselmanden aan.
De Voedselbank is zeer dankbaar om de opbrengst die vanuit onze kerk
wordt binnengebracht.

Actiedag Voedselbank in de kerk
Gelukkig worden er regelmatig producten gedoneerd in de manden in de
toren. De diaconie wil in de week voor Kerst een aantal volle kratten met
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levensmiddelen (voor mens en dier!) naar de Voedselbank brengen, zodat
heel wat armere gezinnen iets meer op tafel hebben tijdens de feestdagen.
We nodigen iedereen uit om houdbare producten te brengen op zaterdag
17 december tussen 10 uur en 14 uur in de kerk.
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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