ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 12 augustus 2018
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 8e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
Organist
Crèche

: Ds. Jan Greven
: Janny de Groot
: Annet Swarts
: Marleen de Priester
: Dirk Out
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Psalm 70: 1

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 70: 2
2.

Laat die U zoeken in hun nood
verheugd een vrolijk lied beginnen.
Laat allen die uw heil beminnen
voortdurend zingen: God is groot!
Maar ik ben arm, zie mijn ellende.
Haast u tot mij, bevrijd mij, Heer!
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer,
maar spoed u om mijn lot te wenden.

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.
vervolg aanvangslied: Psalm 17: 7
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Hierna gaat de gemeente zitten
Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 62A

Zingen: Lied 305: 1, 2 en 3

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade 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!
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 333

Schriftlezing: Job 42: 1-6 en 11-17
1)
2)
3)

4)
5)
6)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)

Nu antwoordde Job de HEER:
‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt
en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.
Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken?
Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip,
over wonderen, te groot voor mij om te bevatten.
“Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet.”
Eerder had ik slechts over u gehoord,
maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.
Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij,
zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’
Al zijn broers en al zijn zusters, en iedereen die hem van vroeger kende,
kwamen naar zijn huis om samen met hem te eten; ze schudden hun hoofd
en troostten hem, omdat de HEER zoveel rampspoed over hem had
uitgestort. En elk van hen gaf hem een geldstuk en een gouden ring.
De HEER zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere,
en zo kreeg Job veertienduizend schapen en geiten, zesduizend kamelen,
duizend span runderen en duizend ezelinnen.
Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters.
De eerste dochter noemde hij Jemima, de tweede Kesia
en de derde Keren-Happuch.
In het hele land waren geen mooiere vrouwen dan de dochters van Job.
En hun vader gaf aan hen een even groot erfdeel als aan hun broers.
Hierna leefde Job nog honderdveertig jaar en hij zag zijn kinderen en de
kinderen van zijn kinderen opgroeien, tot in het vierde geslacht.
En toen stierf Job, oud en verzadigd van het leven.
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Zingen: Lied 932: 1, 2, 3 en 4

2.

Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig
te vroege vrede, maar geef je aan God.
Voedsel is het dat niet verzadigt,
drinken te over, toch kwelt dorst.

3.

Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;
God geve dat je ziet en weet.

4.

Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durf te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet.

Evangelielezing: Lucas 13: 1-9
1)
2)
3)

Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden
over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers.
Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren
dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben?
Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen,
zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen.
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4)

5)
6)

7)

8)
9)

Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel –
denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in
Jeruzalem wonen?
Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen,
zul je allemaal net zo sterven als zij.’
Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn
wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond
geen vijgen.
Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die
vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij
dient tot niets en put alleen de grond uit.”
Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust,
tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven,
misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet,
dan kunt u hem alsnog omhakken.”’

Zingen: Lied 849: 1 en 3
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3.

Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

VERKONDIGING
Zingen: Lied 765: 1, 2, 3 en 4

2.

In deze onstuimige lente,
waarin heel de wereld bestaat,
verwekt Gij de elementen
en wie scheidt het goed van het kwaad?

3.

En wie zal het zaad onderscheiden,
het zij tot verval of tot eer?
Uw regen geeft regen aan beide,
uw zon ziet op beide terneer.

4.

Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
Gij doet ons ontkiemen tot graan.
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
Gij doet ons uit aarde ontstaan.
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven voor KiA zending Kameroen
Orgelspel: Siciliano, BWV 1031 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we

Slotlied (staande): Lied 726: 1, 5 en 6
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5.

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

6.

God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

Zegen, beantwoord met door allen gezongen:
Orgelspel: Deel 1 uit Concerto in G, BWV 592
van Johann Sebastiaan Bach (1685-1750)
Deurcollecte voor de Kerk

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade

Verkoop van Fairtrade-artikelen na de dienst
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MEDEDELINGEN
Agenda
12-08-2018
16-08-2018

15.30
20.30

Familieconcert, Dorpskerk
Zomerconcert, Dorpskerk

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Topconcerten van veelbelovende talenten
The International Holland Music Sessions organiseert 3 concerten. Concerten van
internationale conservatoriumstudenten die podiumervaring op willen doen.
Bent u erbij?
De conservatoriumstudenten volgen deze zomer een masterclass in Bergen (Noord
Holland). Met ondersteuning van de Vrienden van de Dorpskerk en met hulp vanuit
onze gemeente is dit mogelijk gemaakt. Mis het niet!
Familieconcert
Zondag 12 augustus 2018, aanvang 15.30 uur. Duur ongeveer 1 uur.
Het programma bestaat uit korte, kleurrijke werken uit de muziekgeschiedenis.
Kaiwen Zhao, piano (China): werken van Mozart, Beethoven en Brahms
Bell Trio, viool, cello en piano (Rusland): werken van Saint-Saëns, Tsjaikovski,
Kreisler, Grieg, Prokofjev en Rimski-Korsakov.
€ 10,00. Kinderen tot 12 jaar gratis
Zomerconcert
Donderdag 16 augustus 2018, aanvang 20.30 uur
Claire Kim, cello (Zuid-Korea) en Noriko Yabe, piano (Japan): werken van Chopin
en Cassadó.
Llewellyn Sanchez-Werner, piano (Verenigde Staten van Amerika): werken van
Debussy en Beethoven
€ 18.00; Begunstiger TIHMS € 15,00: CJP/ Jongeren tot 30 jaar € 9.00.
Kinderen tot 12 jaar gratis
Informatie en kaartverkoop: www.tihms.com
Kaarten zijn ook verkrijgbaar vanaf 12 juli bij
-Boekhandel Papyrium, Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
-Kantoorboekhandel Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
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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
09.45 Bijbel voor beginners
10.00 Ds. Jan Greven, live dienst
11.30 Ds. Aart Mak, Kudelstaart
12.45 Meer geluk dan wijsheid met Ad van Nieuwpoort
13.00 Aangeraakt met Ineke Clement
13.45 Verhaal & Co
14.30 Orgelpunt met Kees Schuurman
15.30 Musica Religiosa
16.00 Hemelse Modder
17.00 Surprise
18.00 Muziek
19.00 Ds. Aart Mak
20.00 Einde
14 augustus Alle-Dag-Kerk uitzending
12.00 Muziek
12.25 Pastor Joost Verhoef
13.30 Einde

Dienst zondag 19 augustus 2018 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Evert Jan de Weijer
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