
    ORDE VAN DIENST   
          voor de viering op  
        Zondag 28 juli 2019 
          in de Dorpskerk 
         aanvang: 10.00 uur 

 
 

                ~ 6e
 Zondag van de Zomer  ~ 

 

Voorganger   : Juup van Werkhoven- Romeijn  
Ouderling van dienst  : Janny de Groot 
Diaken    : Kees van Krimpen 
Organist     : Cees Verschoor 
Crèche    : Voor kinderen van 0-4 jaar 
 
Orgelspel 
 
INTREDE (de gemeente gaat staan) 
 

Aanvangslied: Lied 413: 1 en 2 

 

1. Grote God wij loven U 
2. Alles wat U prijzen kan, 

  

Moment van stilte 

 
Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer  

Allen  :Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van de Heer Jezus Christus  

Allen  :Amen.  
 

 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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Zingen: Lied 413: 3 

 

3. Heer, ontferm u over ons, 
 

Gemeente gaat zitten 

 

Gebed  

 

Zingen: Psalm 107: 1,2 en 4 

 

1. Gods goedheid houdt ons staand

2.  Al wie verbijsterd zwierven 

4.  Laat ons nu voor de Here 

DE HEILIGE SCHRIFT 

 

Inleiding op het thema van de dienst 

   

Zingen: Lied 333  

Kom, Geest van God 

   

Het verhaal van Tobit, Tobias en de engel 

                                       

Zingen: Lied 30: 1 en 2  (Zingend Geloven deel 4)   (t: J.W. Schulte Nordholt) 

 

 1. Zoals Tobias met een engel mee 

2. Mee met een engel en voorgoed op reis, 

  

Lezing: Tobit 12: 1-22 

 

1Toen het bruiloftsfeest voorbij was, zei Tobit tegen zijn zoon Tobias:  

‘Jongen, betaal je reisgenoot zijn loon uit en geef hem ook een extra bedrag.’ 

2‘Hoeveel moet ik hem betalen?’ vroeg Tobias. ‘Ik kan hem makkelijk de helft van 

de bezittingen geven die ik heb meegebracht. 3Hij heeft me veilig en wel 

teruggebracht, mijn vrouw van die demon bevrijd, samen met mij voor het geld 

gezorgd en u genezen. Hoeveel extra zal ik hem geven?’ 4Tobit antwoordde:  

‘Het is niet meer dan rechtvaardig dat hij de helft krijgt van alles wat hij heeft 

meegebracht.’ 5Tobias liet Rafaël roepen en zei tegen hem: ‘Neem als beloning de 

helft van mijn bezittingen; ik hoop dat het je verder goed gaat.’ 

6Toen nam Rafaël Tobit en Tobias apart, en hij zei tegen hen: ‘Prijs God, dank hem 

ten overstaan van alle mensen voor al het goede dat hij jullie heeft gebracht.  

Prijs hem, bezing zijn naam. Vertel aan iedereen wat hij heeft gedaan, geef hem de 

eer en wacht niet om hem te danken.  
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7De geheimen van een koning kunnen beter verborgen blijven, maar wat God doet 

moet bekend worden gemaakt en tot zijn eer worden geroemd. Doe het goede, dan 

zal het kwaad je niet treffen.  

8Een oprecht gebed vanuit een oprecht gemoed en een gift uit eerlijk verworven 

bezit zijn beter dan oneerlijk verkregen rijkdom. Het is beter anderen te helpen dan 

goud op te hopen. 9Vrijgevigheid behoedt je voor een vroegtijdige dood en neemt al 

je zonden weg. Wie anderen helpt zal lang leven, 10maar wie zondigt en onrecht 

doet is de vijand van zijn eigen bestaan. 11Ik zal jullie de waarheid vertellen en niets 

voor jullie achterhouden. Zei ik niet dat men de geheimen van een koning verborgen 

moet houden, maar Gods daden bekend moet maken en ze roemen?  

12Toen jij, Tobit, bad, en toen Sara bad, was ik het die jullie gebeden voor de troon 

van de Heer bracht. Toen je de doden begroef deed ik dat eveneens.  

13En toen je zonder aarzeling je maaltijd verliet om die dode te begraven,  

14werd ik naar je toe gestuurd om je op de proef te stellen. Maar God stuurde me 

ook om jou en je schoondochter Sara te bevrijden. 15Ik ben Rafaël, een van de 

zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren.’  

16Toen Tobit en Tobias dit hoorden, wierpen ze zich ontzet en vol angst ter aarde, 

17maar Rafaël stelde hen gerust: ‘Wees niet bang, jullie hebben niets te vrezen, prijs 

God tot in alle eeuwigheid. 18Mijn aanwezigheid hadden jullie niet aan mij te 

danken, God heeft het zo gewild. Prijs hem, loof hem elke dag. 19Ik was bij jullie, 

maar heb al die tijd niets gegeten. Wat jullie zagen was een verschijning.  

20Nu dan, prijs de Heer hier op aarde, dank God. Ik ga nu terug naar hem die mij 

heeft gestuurd. Stel alles wat jullie hebben meegemaakt te boek.’ En Rafaël steeg op 

naar de hemel. 21Toen Tobit en Tobias waren opgestaan, zagen ze hem niet meer. 

22Ze prezen en loofden God en dankten hem voor alle wonderbare daden die hij had 

verricht in de tijd dat de engel hun verschenen was. 

 

Zingen: Lied 30: 3 en 4  (Zingend Geloven deel 4)   (t: J.W. Schulte Nordholt) 

 

3. God weet wat onderweg te wachten is 
4. Zo worden wij elkander toevertrouwd, 

 

Lezing: Lucas 11: 1-13 

 

1Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van 

zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn 

leerlingen geleerd heeft.’ 2Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 
 

“Vader, laat uw naam geheiligd worden 

en laat uw koninkrijk komen. 

3Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 

4Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen 

die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’ 
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5Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in 

de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen,  

6want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor 

te zetten.” 7En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig!  

De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om 

je te geven wat je vraagt.” 8Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft 

omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd 

blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9Daarom zeg ik jullie: 

vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je 

worden opengedaan. 10Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie 

klopt zal worden opengedaan. 11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om 

een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12Of een schorpioen, als het 

om een ei vraagt? 13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede 

gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest 

geven aan wie hem erom vragen.’ 

 

Zingen: Lied 904: 1 

 

1. Beveel gerust uw wegen 
 

VERKONDIGING 

 

Zingen: Lied 973: 1, 2, 3 en 4 

 

1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 

2.  om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

3.  om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

4.  roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

  

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 

1
e
: Partners Pays Dogon 

2
e
: Kerk 

 

Zingen bij een gedachtenis: Lied 961 

Niemand leeft voor zichzelf 

 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 
 

afgewisseld met gezongen: lied 367e 

 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied (staande): Lied 802: 1, 3 en 4 

 

1.  Door de wereld gaat een woord

3.  Menigeen ging zelf op pad 

4.  Door de wereld klinkt een lied 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen:  

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

        *** 
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten 

bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum  
 

        (bij mooi weer in de kerktuin) 
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

01-08-2019 20.30  Zomerconcert, Dorpskerk 

08-08-2019 15.00 - 16.30 Zomeractiviteit, Thee met taart en Bijbelquiz 

    Aanmelden bij het kerkelijk bureau:  

    023-5241913 of bureau@kerkpleinbloemendaal.nl 
   

                                Voor meer informatie zie de website: 

           WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 

 

Medewerkers voor de bloemendienst en voor de crèche gevraagd! 

Inlichtingen en opgave bij Heleen Nieman, (023) 524 2717, hnieman@solcon.nl 

 

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl  
09:30 Opgang met muziek 

09.50 Opmaat met Ds. Juup van Werkhoven 

10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Juup van Werkhoven 

11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos ontvangt Ed Spanjaard 

12:15 Orgelpunt met Dick Koomans 

13:15 Surprise 

14:15 Cantate  

 

30 juli 2019 Alle-Dag-Kerk  via www.radiobloemendaal.nl 
12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Ds. Teus Prins / Organist: Daniël Rouwkema 

 

 

Dienst zondag 4 augustus 2019 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur 

Voorganger: Ds. Marjolijn de Waal 
 

 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
mailto:hnieman@solcon.nl

