ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 15 juli 2018
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
Organist
Kinderkring
Crèche

: Ds. Alex van Ligten
: Nicolien Smits
: Monique Brink
: Inez Schreuder Goedheijt
: Agnes van Bekkum
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2

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
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen

:Onze hulp is de Naam van de Heer
:Die hemel en aarde gemaakt heeft
:Die trouw houdt tot in eeuwigheid
:en niet laat varen het werk van zijn handen.
: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
:Amen.

vervolg aanvangslied: Psalm 84: 3 en 4
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.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Voorganger:
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël
De HEER is onze God,
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Allen : Amen.
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vervolg aanvangslied: Psalm 84: 5 en 6
5.

O Here, ons schild van omhoog,
zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel.
Eén dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever nederig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men den Here God veracht.

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.

Gemeente gaat zitten
Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 62A
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Zingen: Lied 146A: 1, 3 en 4

3. Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in ’t water van de zee.

4. Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.
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Moment met de kinderen,
hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het tegenover de kerk gelegen
kerkelijk centrum.
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 333

Schriftlezing: Jesaja 52:1-10
1)

2)

3)

4)

Word goed wakker,
hul je in je kracht,
hul je in je mooiste kleren,
jij heilige stad Jeruzalem,
want er zal geen barbaar of misdadiger
meer bij jou binnenkomen.
Schud het stof van je af, sta op,
je zit niet meer vast, Jeruzalem,
ontdoe je van de boeien om je nek,
je zit niet meer vast, dochter Sion.
Dit zegt HIJ:
Voor niets zijn jullie weggekocht
en niet voor geld zal Ik jullie loskopen,
want, zo zegt HIJ:
Ooit in het begin daalde mijn volk naar Egypte af
om daar als vreemdelingen te leven,
en nu aan het einde wordt het door Assur onderdrukt.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wat moet Ik, zegt HIJ,
nu mijn volk voor niets is meegenomen?
Hun overheersers gaan tekeer, zo zegt HIJ,
en mijn naam wordt voortdurend, dag in dag uit,
door het slijk gehaald.
Daar kent mijn volk mijn naam van.
Maar nu komt de dag dat ze echt zullen weten wie Ik ben,
nu mijn woord klinkt: hier ben Ik.
Hoe lieflijk zijn op de bergen
de voeten van de vreugdebode
die vrede laat horen,
de boodschapper van alle goeds
die bevrijding doet horen,
die tot Sion zegt:
Jouw koning is God zelf.
De stem van jouw wachters klinkt!
Zij verheffen hun stem, ze zingen samen,
want met eigen ogen zien zij HEM terugkeren in Sion.
Barst los, zing samen, puinhopen van Jeruzalem,
want HIJ heeft zich over zijn volk ontfermd,
Hij verlost Jeruzalem.
Zijn mouwen stroopt HIJ op, de Heilige,
voor de ogen van alle volkeren.
Tot aan alle uiteinden van de aarde zien ze
hoe God ons vrijheid, verlossing, heil brengt.

Zingen: Lied 176:1 en 6
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6.

Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan
naar ’t land van melk en honing.
Trek voort, trek voort! ga door de poort
van zijn verheven woning.
De volken zien uw heilige spoor,
zij volgen het en neigen voor
de standaard van uw koning.

Schriftlezing: Marcus 6:6-16
6)
7)

8)

9)
10)

11)

Hij trok rond langs de dorpen in de omgeving
en gaf zijn onderricht.
En nu riep hij de twaalf bij zich.
Hij begon hen weg te sturen, twee bij twee,
en hij gaf hun profetisch gezag over de onreine geesten.
Verder gebood hij hun niets mee te nemen op weg
dan alleen een stok, –
‘geen brood, geen reiszak, geen geld in de gordel,
binden jullie wel sandalen onder
maar neem zelfs geen twee hemden mee.’
Ook zei hij hun:
‘Waar je ook maar een huis binnengaat,
blijf daar tot je weer weggaat.
Als een plaats je niet opneemt
en ze niet naar je luisteren,
ga daar wég en trek verder,
stamp het stof van je voeten
dat het getuigt tegen hen.’
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12)

13)

14)

15)
16)

En zij trokken eropuit
en brachten de boodschap
dat de mensen zich moesten omkeren.
Demonen dreven zij uit in menigte
en veel zieken zalfden zij met olie
en bewerkten genezing.
Dit alles hoorde koning Herodes,
– want zijn naam werd steeds meer bekend –
en er werd al gezegd:
‘Johannes de Doper is opgestaan van de doden!
Daarom werken die krachten in hem.’
Anderen zeiden: ‘Het is Elia’,
weer anderen: ‘Een profeet als een van dé profeten.’
Herodes hoorde dat aan en zei toen:
‘Ík heb die Johannes laten onthoofden,
en nu is hij opgestaan.’

Zingen: Lied 339a

VERKONDIGING
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Zingen: Lied 737: 1, 2, 3, 4 en 5

2.

Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

3.

Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar ’t licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

4.

En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

5.

God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven voor Ashraya
De kinderen komen terug in de kerk
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we

Slotlied (staande): Lied 723
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2.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Zegen, beantwoord met door allen gezongen:
Orgelspel
Deurcollecte voor de Kerk

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade
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MEDEDELINGEN
Voor informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Uitzending Radio Bloemendaal 1116 AM of via www.radiobloemendaal.nl
09.00 Muziek
09.05 De Binnenkamer met Aart Mak
09.15 Woord Op Zondag: Eline Wielinga
09.45 Bijbel voor beginners
10.00 Ds. Alex van Ligten, live dienst
11.30 Ds. Aart Mak
12.45 Meer geluk dan wijsheid met Ad van Nieuwpoort
13.00 Cantates van Bach
14.00 Dichtwerk met Leny Deurloo
14.30 Orgelpunt met Nico Timmerman
15.30 Musica Religiosa
16.00 Hemelse Modder
17.00 Surprise
18.00 Muziek
19.00 Ds. Aart Mak
20.00 Einde
17 juli Alle-Dag-Kerk uitzending
12.00 Muziek
12.25 Ds. Arianne Geudeke
13.30 Einde

Dienst zondag 22 juli 2018 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Klaas Goverts
Vóór de dienst is er inzameling van
artikelen voor de Voedselbank
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