ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 5 juli 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van de Zomer ~
~ Afscheid ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Vleugel
Bas
Zang
Cello

: Ad van Nieuwpoort
: Lalita de Goederen
: Carolien Oosterhof
: Agnes van Bekkum
: Matthijs Mesdag
: Niki Jacobs
: Emile Visser

Rembrandt van Rijn (ca 16662)

Tijdens deze dienst zal er géén gemeentezang zijn
De liederen worden enkel en alleen gezongen door Matthijs Mesdag
Niki Jacobs: Shalom Aleichem
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger:

Groet
Voorganger:

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.

Lied 280: 1, 2, 3 en 5

2.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

5.

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Voorganger:
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
(solist)

(Hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één en enig )

Voorganger:

Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

Woorden van welkom
Gebed van Opgang

3

Lied: Psalm 139: 1, 2 en 3

2.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

3.

Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

In gesprek met de kinderen
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Lied 335 (3x zingen door solist)

Schriftlezing: Lukas 15 : 1 – 10
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Alle tollenaars en zondaars naderden tot hem
om hem te horen.
De Farizeeërs en schriftgeleerden morden:
Hij ontvangt zondaars en eet met hen!
Hij sprak tot hen deze gelijkenis:
Zomaar een mens uit jullie midden heeft honderd schapen,
en verliest er één.
Zal hij niet de negenennegentig achterlaten in de woestijn
en naar het verlorene gaan totdat hij het vindt?
En als hij het gevonden heeft,
legt hij het verheugd op zijn schouders.
En als hij thuiskomt roept hij de vrienden en de buren bijeen
en zegt tot hen:
Verheug je met mij
want ik heb mijn schaap gevonden
dat verloren was!
Ik zeg jullie:
Zo zal er in de hemel méér vreugde zijn
over één zondaar die omkeert
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen ommekeer nodig hebben.
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8)
9)

10)

Of een vrouw die tien drachmen heeft,
grijpt ze niet, als ze één drachme verliest, een lamp,
veegt het huis en zoekt naarstig tot zij vindt?
En als zij vindt,
roept zij de vriendinnen en de buren bijeen
en zegt:
Verheug je met mij want ik heb de drachme gevonden
die verloren was.
Zo, zeg ik jullie, zal er vreugde geschieden
voor de engelen van God over één zondaar die omkeert.

Lied: 896: 1-7

2. Wie heeft een kind verloren
en zoekt niet overal
met handen, ogen, oren
en tranen zonder tal.

3. Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.

4. Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen:
hoeveel te meer dan God.

5. Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.

6. En voordat wij Hem zoeken,
zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen
geeft Hij ons deze stem.

7. En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.
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Schriftlezing: Lukas 15: 11-32
11)
12)
13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)

En hij zei:
Een mens had twee zonen.
De jongste van hen zei tot de vader:
Vader, geef mij het mij toevallende deel van het bezit.
En hij verdeelde onder hen het leven.
Niet vele dagen daarna
verzamelde de jongste zoon alles bijeen
trok weg naar een verre streek.
Daar verkwistte hij al het zijne
en leefde reddeloos.
Toen hij alles uitgegeven had,
geschiedde er een zware hongersnood over die streek
en begon hij gebrek te lijden.
Hij trok erop uit
en voegde zich bij een van de bewoners van die streek,
die hem zond naar zijn velden
om de zwijnen te hoeden.
En hij verlangde zich te verzadigen
met de schillen die de zwijnen aten,
maar niemand gaf ze hem.
Hij kwam tot zichzelf en zei:
Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed
en ik ga hier verloren in hongersnood.
Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en hem zeggen:
Vader,
ik heb gezondigd tegen de hemel en voor jouw aangezicht;
ik ben het niet meer waard jouw zoon genoemd te worden,
maak mij als één van jouw dagloners.
Hij stond op en ging naar zijn vader.
En toen hij nog ver weg was,
zag zijn vader hem
en werd innerlijk met ontferming bewogen,
hij rende en viel hem om zijn hals
en kuste hem.
Zijn zoon zei tot hem:
Vader,
ik heb gezondigd tegen de hemel en voor jouw aangezicht;
ik ben het niet meer waard jouw zoon genoemd te worden.
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22)

23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)

30)

31)

32)

Maar de vader zei tot zijn dienaren:
Breng snel het eerste kleed en bekleed hem.
Doe hem een ring aan de hand
en schoenen aan de voeten.
Breng het gemeste kalf, slacht het
en laten wij eten en vrolijk zijn,
want deze mijn zoon was dood en is levend geworden,
hij was verloren en is gevonden!
En zij begonnen vrolijk te zijn.
Zijn oudste zoon was in het veld.
Toen hij kwam en het huis naderde,
hoorde hij symfonieën en dansmuziek.
Hij riep één van de knechten
en vroeg na wat dat zijn mocht.
Deze zei tot hem:
Jouw broeder is gekomen,
en jouw vader heeft het gemeste kalf geslacht
want hij heeft hem gezond en wel teruggekregen.
Hij werd toornig en wilde niet naar binnengaan.
Maar zijn vader ging uit en riep hem erbij.
Maar hij antwoordde en zei tot zijn vader:
Zie!
Zovele jaren heb ik jou gediend
en nooit heb ik jouw gebod overtreden
en nooit heb je mij een bokje gegeven,
om met mijn vrienden vrolijk te zijn.
Maar nu deze zoon van jou,
die jouw leven heeft verslonden met hoeren,
is gekomen,
heb je voor hem het gemeste kalf geslacht!
En hij zei tot hem:
Kind,
Jij bent altijd met mij,
en al het mijne is het jouwe.
Wij moesten vrolijk zijn en verheugd,
want deze broeder van jou was dood en is levend geworden,
hij was verloren en is gevonden!

Niki Jacobs: Leg Dayn Kop
VERKONDIGING
Niki Jacobs: Kol Nidrei ( M. Bruch)
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Warchild/ / 2e: Kerk
Bij deze dienst collecteren we voor de Stichting WarChild, die kinderen in
oorlogsgebieden bescherming, onderwijs en hulp biedt bij het verwerken van hun
opgelopen trauma's. U steunt deze ANBI-instelling met een gift of vaste donatie op
NL56 RABO 0166 3663 66 t.n.v. 'War Child Nederland'.
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Lied als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingt solist:
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We gaan staan en luisteren naar het slotlied: Lied 362: 1, 2 en 3

2.

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Zegen, beantwoord met door solist gezongen:
Allen gaan zitten, we luisteren naar het orgel
en na deze dienst zullen er nog enkele toespraken zijn.
Orgelspel: Allegro uit concerto 1 in G dur BWV 592 – J.S. Bach (1685-1750)
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Na afloop van de toespraken vragen we u te blijven zitten tot u van de koster
een teken krijgt dat u de kerk mag verlaten.

MEDEDELINGEN

Wilt u vanaf zondag 12 juli een kerkdienst bijwonen, meldt u zich dan
aan via bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of via 023-5241913
Vermeld in de mail de volgende gegevens:
- Uw naam en u telefoonnummer
- Namen van eventuele huisgenoot of huisgenoten die meekomen
- De data waarop u op zondag naar de kerk wilt komen.
Gaat u mee op reis? Iedere donderdag om 10.30 uur en om 19.30 uur
Deze zomer kunnen we maar beperkt op reis. Maar ik neem u graag virtueel mee op
reis. Dat wil zeggen dat we in gedachten op reis gaan. Met teksten en muziek en
beelden. Iedere donderdag om 10:30 uur en om 19.30 uur. De ene week een nieuwe
uitzending en de week erop een herhaling. U kunt dan rechtstreeks luisteren/ kijken
via www.radiobloemendaal.nl en ook luisteren via uw internetradio! Via de website
van Radio Bloemendaal kunt u de uitzendingen ook terugluisteren:
www.radiobloemendaal.nl
Wilt u een korte samenvatting ontvangen met daarbij de foto’s van de reis, meldt u
zich dan aan voor de E-mail bij mij: juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl
Heeft u geen E-mail en wilt u toch graag de foto’s van de reis ontvangen meldt u
zich dan aan via het kerkelijk bureau voor een geprinte versie: 023-5241913
Juup van Werkhoven-Romeijn
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Vincent Bijlo ontvangt als gast Paul Haenen
12:15 Orgelpunt met Dick Koomans
7 juli 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Evangelist Jurjen ten Brinke / Organist: Rob van Dijk
9 juli 2020 www.radiobloemendaal.nl of via internetradio
10.30 We gaan op reis! met Juup van Werkhoven
19.30 Herhaling We gaan op reis!
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(Online) Dienst zondag 12 juli 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Ineke Clement
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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