ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 16 september 2018
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 13e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diakenen
Organist
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Otto Linker
: Reina Kors en Bea te Winkel
: Dirk Out
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Rachab en de verspieders

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 276: 1 en 2

2.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Moment van stilte

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: Lied 276: 3
3.

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

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.
Gemeente gaat zitten
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Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 277 (2x zingen)

Zingen: Psalm 136: 1, 6, 8 en 11

6. Die de grote Schelfzee spleet,
Israël ontkomen deed.
Loof de Heer, Hij gaat ons voor,
Hij is trouw de eeuwen door.

8. Israël geleidde Hij
veilig door de woestenij.
Hij wijst ons het rechte spoor.
Trouw is Hij de eeuwen door.

11. Loof de Heer, die in de nacht
der vernedering aan ons dacht,
die de tirannie verdrijft
door zijn gunst die eeuwig blijft.
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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 335 (3x zingen)

Schriftlezing: Jozua 2: 1-15
1)

2)

3)

Jozua de zoon van Nun
zond vanuit Sittim in het geheim twee mannen uit als verkenners en zei:
Ga, bezie het land en wel Jericho.
Zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer
- haar naam was Rachab daar legden zij zich neer.
Toen werd tot de koning van Jericho gezegd:
Vannacht zijn hier mannen gekomen
van de kinderen van Israël
om het land te verspieden.
De koning van Jericho zond iemand naar Rachab om te zeggen:
Naar buiten die mannen,
die bij je zijn gekomen
die in je huis zijn gekomen
want om heel het land te verkennen zijn zij gekomen!
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Maar de vrouw had de beide mannen opgenomen en hen verborgen.
Zij zei:
Zeker, er zijn mannen bij mij gekomen
maar ik weet niet waarvandaan.
Toen de poort op sluiten stond en het donker werd,
zijn die mannen naar buiten gegaan.
Weet ik veel waar die mannen heen zijn gegaan.
Snel, achtervolg ze
nu kun je ze nog inhalen!
Maar zij had hen naar boven, naar het dak gebracht
en hen verstopt onder de vlasstengels
die ze in rijen op het dak had liggen.
De mannen achtervolgden hen
de weg op naar de Jordaan
tot aan de oversteekplaatsen
en de poort, die had men gesloten
zodra hun achtervolgers naar buiten waren gegaan.
Ze ging naar hen (de twee mannen) toe
voordat zij zich zouden neerleggen,
zij ging naar hen toe boven op het dak.
Ze zei tegen de mannen:
Ik weet,
ja, JHWH heeft jullie het land gegeven
paniek voor jullie heeft ons overvallen
alle inwoners van het land sidderen voor jullie.
Want wij hebben gehoord,
hoe JHWH de wateren van de Schelfzee voor jullie uit deed opdrogen
bij jullie uittocht uit Egypte
en wat jullie hebben gedaan met de twee Amoritische koningen
aan de overzijde van de Jordaan,
met Sichon en Og,
hoe jullie hen geslagen hebben met de banvloek.
Wij hebben het gehoord,
ons hart versmolt,
in niemand bleef enige geestkracht meer overeind
vanwege jullie.
Ja, werkelijk,
JHWH, jullie God,
hij is God,
in de hemel boven,
en op de aarde beneden!
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12)

13)

14)

15)

Welnu, zweer mij toch bij JHWH
nu ik jullie solidariteit heb bewezen,
dat ook jullie solidariteit zullen bewijzen aan mijn vaderhuis.
Geef mij een teken van trouw!
Laat mijn vader, mijn moeder, mijn broers, mijn zusters in leven
en al het hunne.
Red onze levens van de dood!
De mannen zeiden tot haar:
Wijzelf staan met ons leven voor jullie in, ten dode toe!
Als jullie van dit woord van ons maar geen melding maken!
Wanneer dan JHWH ons het land geeft,
dan zullen wij aan jou trouw en solidariteit bewijzen.
Zij nu liet hen aan een touw afdalen door het venster,
want haar huis lag op de rand van de muur.
Op de muur woonde zij.

Zingen: Jozuaballade: 1, 2 en 3

Tekst Karel Deurloo; muziek Tetske van Ossewaarde
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2.

Zouden wij wel durven, tegen Jericho?
Kijk eens naar die muren, sterk en torenhoog!
Maar de twee verspieders brengen goed bericht:
Jericho’s soldaten zijn nu al gezwicht.

3.

Wat God heeft gegeven nemen wij ter hand,
trekken door het water naar de overkant.
Laten wij niet bang zijn, God gaat zelf vooraan
om de weg te wijzen, dwars door de Jordaan.
De bevrijding gaat beginnen, hier is het beloofde
land: alle mensen mogen binnen, de bevrijding gaat beginnen, is gelegd in onze hand.

Schriftlezing: Jozua 2: 16 - 24
16)

17)

18)

Ze zei tegen hen:
Ga naar het gebergte
anders zouden de achtervolgers je kunnen treffen.
Verberg je daar drie dagen
tot de achtervolgers zijn teruggekeerd
daarna kunnen jullie je eigen weg gaan.
De mannen zeiden tot haar:
Zó zullen wij vrij zijn van deze eed aan jou
die je ons hebt laten zweren:
Zie, als wij komen in het land,
knoop dan dit koord van scharlakenrood draad aan het venster,
waarlangs jij ons hebt laten afdalen.
En je vader en je moeder en je broers en heel je vaderhuis,
breng die bijeen bij jou in huis.
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19)

Het zal geschieden
dat ieder die uit de deur van jouw huis naar buiten komt
diens bloed zal op zijn eigen hoofd zijn
en wij gaan vrijuit.
Maar ieder die bij jou in huis zal zijn,
diens bloed zal op óns hoofd zijn
als iemand de hand aan hem slaat.
Maar als jij melding maakt van dit woord van ons,
dan zullen wij vrij zijn van de eed aan jou
die je ons hebt laten zweren.

20)

21)

22)

23)

24)

Ze zei:
Volgens jullie woord zal het zijn!
Ze liet hen gaan en zij gingen.
Ze knoopte het scharlakenrode koord aan het venster.
Zij gingen en kwamen in het gebergte
en bleven daar drie dagen
tot de achtervolgers waren teruggekeerd.
De achtervolgers zochten allerwege:
ze vonden niets.
Toen keerden de mannen terug,
ze daalden af van het gebergte,
ze trokken over en kwamen bij Jozua de zoon van Nun.
Ze vertelden hem al wat hun overkomen was
Ze zeiden tot Jozua:
Ja, werkelijk, JHWH heeft heel het land in onze hand gegeven:
alle inwoners van het land, ze sidderen voor ons!

Zingen: Jozuaballade: 4, 5 en 6
4.

Tekst Karel Deurloo; muziek Tetske van Ossewaarde

Weet je nog: Egypte, ’t land van slavernij?
Al dat bitter lijden is voorgoed voorbij.
Nu vieren wij Pasen, brood in overvloed.
Hier kunnen we vrij zijn, want dit land is goed.
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5.

Jericho zal vallen zonder slag of stoot.
Blaas op de trompetten! Zing de muur kapot!
Tel zeven maal zeven, wees niet meer bevreesd.
Wij zijn uitgenodigd op het Pinksterfeest.

6.

Al wat ons bedreigde, wat geen toekomst heeft
is voor ons verdreven, door de God, die leeft.
Zouden wij verlaten Hem, die ons bevrijdt?
Hij zal onze Heer zijn. Nu en voor altijd.
De bevrijding gaat beginnen, hier is het beloofde
land: alle mensen mogen binnen, de bevrijding gaat beginnen, is gelegd in onze hand.

Verkondiging
Zingen: Lied 1001: 1, 2 en 3
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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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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven voor PKN vredesweek
Generaties voor vrede
Vandaag is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van
Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten
voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende
generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan
vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen
jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor
De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden
en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt
het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de
mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
De kinderen komen terug in de kerk
Orgelspel tijdens de collecte: Rondo uit Fluitconcert in F
van J.Chr.H. Rinck (1770-1846)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we
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Slotlied (staande): Lied 756: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

2.

Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

3.

Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

4.

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

5.

Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

6.

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!
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Zegen, beantwoord met door allen gezongen:

Orgelspel: Sinfonia (from Solomon) van G. Fr. Händel (1685-1759)
Deurcollecte voor extra blauwe kussens in de kerk

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade
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MEDEDELINGEN
Agenda
16-09-2018
18-09-2018
19-09-2018
20-09-2018

16.00
15.00
14.00
20.00
14.30
20.15

Areopagus met René van Rijckevorsel, Dorpskerk
Zin in ouderdom, KC
Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC
Consistorieoverleg, Consistorie
Sierlijke Kroon, KC
Filosofiekring

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Sierlijke Kroon - donderdag 20 september a.s.
Deze middag treedt voor ons op de Skroiversgroep Veenhuizen met ‘Van dut en van
dat, van alles wat.’ Zelfgemaakte verhalen, liedjes en gedichten in het Westfries.
Ze dragen Westfries kostuum en vertellen daar ook het een en ander over.
We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur en vanaf 14.00 uur is de deur van het
kerkelijk centrum geopend. Voor vervoer kunt u bellen met Aagje Scheeres 0235376143 of Nelleke den Dekker 023-5253577.
SAM’S KLEDINGACTIE
Op zaterdag 13 oktober is er weer de halfjaarlijkse kledinginzameling.
U kunt de kleding, in gesloten plastic zakken, tussen 10:00 en 13:00 uur afleveren
bij het kerkelijk centrum naast de Dorpskerk.
(hoek Bloemensaalseweg, Kerkplein 20)
Het gaat om gebruikte en nog bruikbare kleding, schoeisel, handdoeken, lakens en
gordijnen. De opbrengst is dit jaar bestemd voor een project van Cordaid in de
Centraal Afrikaanse Republiek. In dit, door burgeroorlogen en geweld geteisterde,
land helpt Cordaid om het onderwijs op basisscholen weer op gang te krijgen.
Wij zien u graag op 13 oktober.
Namens de diaconie.
Jan Kroon - 023 - 5262989
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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 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Dr. Ad van Nieuwpoort, live dienst
11.30 Ds. Aart Mak
12.45 Spelen met Heilig Vuur
13.00 Cantates van Bach
14.00 Dichtwerk met Leny Deurloo
14.30 Orgelpunt met Nico Timmerman
15.30 Musica Religiosa
16.00 Areopagus
17.00 Surprise
18.00 Muziek
19.00 Ds. Aart Mak
18 september Alle-Dag-Kerk uitzending
12.00 Muziek
12.25 Ds. Martin van der Kils

Dienst zondag 23 september 2018 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
Dienst van Schrift en Tafel
Vóór de dienst is er inzameling van
artikelen voor de Voedselbank

16

