ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 14 juni 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag na Trinitatis ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
Orgel/ piano
Dwarsfluit
Solist

: Juup van Werkhoven- Romeijn
: Beppechien Bruins Slot
: Bea te Winkel
: Ali Bos
: Agnes van Bekkum
: Jorine Savonije
: Matthijs Mesdag

Tijdens deze dienst zal er géén gemeentezang zijn
De liederen worden enkel en alleen gezongen door Matthijs Mesdag

Zonnelied van Franciscus

Dwarsfluit en orgel: Adagio uit de Sonate I in G – Michel Blavet (1700-1768)
Moment van stilte
Welkom
De Paaskaars wordt aangestoken
Lied 277 ( 1x gesproken door de voorganger 1 x voorzang)

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.
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Lied 100: 1, 2, 3 en 4

2.

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

3.

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4.

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed
Gezang 463: 1 en 2 (LB 1973)
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
3

DE HEILIGE SCHRIFT
Inleiding op het thema van de dienst: een ontmoeting met Franciscus van Assisi
Gebed bij de opening van de Schrift
Lied 681 ( met fluit, 3 x zingen)

Kom heilige Geest,
ontsteek het vuur van uw liefde.
Uit het leven van Franciscus - Navolging
Schriftlezing door de predikant: Matteüs 9, 35-10,14
35. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de
synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere
ziekte en elke kwaal. 36. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden
met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.
37. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.
38. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst
binnen te halen.’
10-1. Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om
onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 2. Dit zijn
de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en
zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,
3. Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van
Alfeüs, en Taddeüs, 4. en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem
zou uitleveren. 5. Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende
instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad.
6. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. 7. Ga op
weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”

8. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en
drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!
9. Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, 10. schaf je
voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok,
want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. 11. In elke
stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te
ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. 12. Groet de bewoners van het
huis dat je binnengaat. 13. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard
is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. 14. En als
ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat
huis of die stad en schud het stof van je voeten.
Lied 1007 Eerst alleen dwarsfluit, instrumentaal melodie A
1. Gezongen

2. Gesproken door voorganger
Kom je van verre en roept men je na –
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.
3. Gezongen

4. Gesproken door voorganger
Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.
Lezing: Een gedeelte uit de regel van Franciscus
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Lied 1007 Eerst alleen dwarsfluit, instrumentaal melodie B
5. Gesproken door voorganger
Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.
6. Gezongen

7. Gesproken door voorganger
Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.
Uit het leven van Franciscus - Gods goede schepping
Schriftlezing door de lector: Psalm 8: 2-5
2 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont –
3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?
Psalm 19: 2-5
2 De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
3 de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
5 Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.
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Psalm 66: 1-4
1 Heel de aarde, juich voor God,
2 bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.
3 Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden,
uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.
4 Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen.’ sela
Lied 742 Naar het zonnelied van Franciscus
1. 1x door dwarsfluit en 1x gesproken door voorganger
Wees geprezen, bron en schenker,
om uw lied in al wat leeft.
Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen
met al wat adem heeft.
2. Gezongen

3. Gesproken door voorganger
Ik zing voor U en zuster maan
en alle sterren om haar heen,
voor broeder wind die alle wolken
één voor één voorbij laat gaan.
4. Gezongen
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5. Gesproken door voorganger
Ik zing voor U en moeder aarde,
die elk gewas een bodem geeft
om zijn wortels uit te strekken,
vruchtbaar land voor al wat leeft.
6. Gezongen

7. Gesproken door voorganger
Ik zing voor U en zuster dood,
die mij een leven lang omarmt.
Zij zal mijn laatste adem dragen
tot waar U bent en mij verwarmt.
8. Gezongen
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Uit het leven van Franciscus - Vrede
Lied 85: 3 en 4

4.

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Overdenking
Dwarsfluit en orgel: Siciliano uit de Sonate 2 voor fluit – J.S. Bach (1685-1750)
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GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Diaconie / 2e: Kerk
Vandaag zal worden gecollecteerd voor algemene diaconale
doelen. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer
van de diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 14 juni
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
We leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar het duister is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.
Heer, laat mij ernaar streven
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,
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want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.
toegeschreven aan Franciscus van Assisi
ZENDING EN ZEGEN
We gaan staan en luisteren naar het slotlied: Lied 834: 1, 2 en 3

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen, beantwoord met door solist gezongen:
We nemen weer plaats en luisteren naar:
Dwarsfluit en orgel: Badinerie – J.S. Bach (1685-1750)

Wij vragen u te blijven zitten tot u van de koster een teken krijgt dat u de
kerk mag verlaten.
Wilt u zich opgeven voor de dienst van 21 juni, bel dan met 023-5241913 of mail
naar bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
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MEDEDELINGEN
Het kerkelijk bureau is alléén telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en 12.00 op nummer 023-5241913
AGENDA
di 16/06
wo 17/06

20.00
14.00

Kerkenraadsvergadering
Meelezen via Zoom

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 en muziek met Agnes van Bekkum
10.00 Live online-kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Juup van Werkhoven
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt Hasna El Maroudi
12:15 Orgelpunt met Kees Schuurman
13:15 Aangeraakt met Gerard Swüste, hij trekt de luisteraar de natuur in
op zoek naar stilte en reflectie.
Dinsdag 16 juni 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Dr. Ad van Nieuwpoort / Organist: Rob van Dijk

Online-dienst op zondag 21 juni 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
Te beluisteren en te bekijken op www.radiobloemendaal.nl
Meelezen via Zoom op woensdag 17 juni 2020
Voor deelname kunt u contact opnemen met
klaasvangiffen@online.nl
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