ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 9 augustus 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 8e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: Ds. Jan C. Bos
: Mini Hulscher
: Carolien Oosterhof
: Cees Verschoor
: Bram Coops en Baukje Sibma

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Psalm 139: 1
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Onze hulp is in 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.

Groet
Voorganger:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Allen:
Amen.
Vervolg aanvangslied (solisten): Psalm 139: 2
Voorganger:

Allen:

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
Amen

Hierna gaat de gemeente zitten

Gebed om ontferming
Lied (solisten): Lied 869: 1 en 4
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Psalmgebed
v

Erken de HEER, o goden,
erken de HEER, zijn macht en majesteit,

g

erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.

v

De stem van de HEER boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen,
de HEER boven de wijde wateren,

g

de stem van de HEER vol kracht,
de stem van de HEER vol glorie.

v

De stem van de HEER splijt ceders,
de HEER splijt de ceders van de Libanon.

g

Opspringen doet hij de Libanon als een kalf
en de Sirjon als het jong van een wilde stier.

v

De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,
de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven,
beven doet de HEER de woestijn van Kades.

g

De stem van de HEER doet de hinden kalven
en de geiten hun jongen werpen.
Majesteit! roept heel zijn paleis.

v

De HEER heeft zijn troon boven de vloed,
ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.

g

De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.

A

EER AAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST,
ALS IN DE BEGINNE, NU EN IMMER,
EN VAN EEUWIGHEID TOT EEUWIGHEID. AMEN
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Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33
22)

23)

24)
25)
26)

27)
28)

29)

30)

31)
32)
33)

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast
vooruit te gaan naar de overkant,
hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd.
Toen hij hen weggestuurd had,
ging hij de berg op om er in afzondering te bidden.
De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen.
De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd
en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd.
Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe,
lopend over het meer.
Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek.
Ze riepen:
‘Een spook!’
en schreeuwden het uit van angst.
Meteen sprak Jezus hen aan:
‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’
Petrus antwoordde:
‘Heer, als u het bent,
zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’
Hij zei:
‘Kom!’
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang.
Hij begon te zinken en schreeuwde het uit:
‘Heer, red me!’
Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei:
‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’
Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen.
In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden:
‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Lied (solisten): Lied 918: 1, 2, 3 en 4
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VERKONDIGING
Lied (solisten): Lied 828: 1, 2 en 3
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Giften: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Diaconie / 2e: Kerk
Op deze zondag collecteren we voor algemene diaconale doeleinden. U kunt uw
bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. 'Collecte 9 augustus'.
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Als er een gedachtenis is, zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
na elke intentie gesproken:
Voorganger :
Allen
:

Zo bidden wij
Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.
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Samenzang Slotlied (staande): Lied 823: 1 en 2
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel

***

MEDEDELINGEN
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
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Zondag 9 augustus 2020 Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Jan Bos
11:15 Hemelse Modder, Rob Oudkerk ontvangt de liberale rabbijn Tamarah Benina
12:15 Orgelpunt door Kees Schuurman
13.15 Aangeraakt met Gerard Swüste: Op zoek naar de stilte
Dinsdag 11 augustus 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Pastor Joost Verhoef / Organist: Everhard Zwart
Donderdag 13 augustus 2020 www.radiobloemendaal.nl of via internetradio
10.30 We gaan op reis! met Juup van Werkhoven, we zijn op het eiland Iona
waar we kennismaken met de Keltische spiritualiteit
19.30 Herhaling We gaan op reis!

(Online) Dienst zondag 16 augustus 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. John Vrijhof uit Zandvoort
Wilt u bij de dienst aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of via 023-5241913
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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