ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 26 juli 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 6e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: Ds. Juup van Werkhoven- Romeijn
: Janny de Groot
: Carolien Oosterhof
: Agnes van Bekkum
: Bram Coops en Baukje Sibma

Tijdens deze dienst zal er géén gemeentezang zijn,
alleen het slotlied mag meegezongen worden.

foto: Jaap van Werkhoven

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Welkom
De Paaskaars wordt aangestoken
Moment van stilte
Aanvangslied (solisten): Lied 213: 1, 2 en 5

2.

Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
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5.

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Groet
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.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.
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 van Opgang
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Lied (solisten): Psalm 119: 1

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op het thema
‘Zomergast’ in deze dienst is Aurelius Augustinus (354-430)
Gebed bij de opening van de schrift (solisten): Lied 333
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Schriftlezing: 1 Koningen 3: 5-12
5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)

Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom.
‘Vraag wat je wilt,’
zei God,
‘ik zal het je geven.’
Salomo antwoordde:
‘U bent uw dienaar,
mijn vader David, altijd goedgezind geweest,
omdat hij u trouw toegewijd was
en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u.
U hebt hem een grote gunst bewezen
door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit.
U, HEER, mijn God,
hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld.
Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring.
Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden,
een volk zo talrijk dat het niet te tellen is.
Schenk uw dienaar een opmerkzame geest,
zodat ik uw volk kan besturen
en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.
Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken
over dit immense volk van u?’
Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg,
en hij zei tegen hem:
‘Omdat je hierom vraagt –
niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden,
maar om het vermogen om te luisteren
en te onderscheiden tussen recht en onrecht –
zal ik je wens vervullen.
Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken
dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft.
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Lied (solisten): Lied 848: 1, 2, 3, 4 en 5

2.

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3.

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

4.

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

5.

Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.
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De zoektocht van Augustinus (1)
‘Want Gij hebt ons geschapen tot U, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U’
(Belijdenissen boek 1, hoofdstuk 1).
Lied (solisten): Lied 695: 1, 2 en 3

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

De zoektocht van Augustinus (2)
“Waar komt het kwaad vandaan?” (Belijdenissen boek 7 hoofdstuk 5).
Lied (solisten): Lied 695: 1, 4 en 5
1. Heer, raak mij aan met uw adem
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen
geef op uw waarheid zicht.

4. Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
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Schriftlezing: Matteus 13: 44-52
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag
in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn
vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op
zoek was naar mooie parels.
Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te
verkopen wat hij had en die te kopen.
Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een
meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.
Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de
goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid.
Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit
trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden,
en ze zullen hen in de vuuroven werpen,
waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘
Ja,’
antwoordden ze.
Hij zei hun:
‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de
hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer
nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’

Orgelspel: Voluntary VIII in d Adagio – John Stanley (1713-1786)
VERKONDIGING
Orgelspel: Voluntary VIII in d Allegro – John Stanley (1713-1786)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Vluchtelingenwerk Nederland / 2e: Kerk
De collecte is bestemd voor VluchtelingenWerk Nederland, en wel speciaal voor de
mensen die verblijven in de kampen op het eiland Lesbos. U helpt hen door een
bijdrage over te maken naar de stichting VWN met rekening nummer
NL60 INGB 0000 1234 88, o.v.v. 'Lesbos'.
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Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961

Laat heb ik u lief gekregen,
o schoonheid, zo oud en zo nieuw,
laat heb ik u lief gekregen!
En gij waart binnen en ik was buiten,
en daar zocht ik u, en ik rende, wanstaltig als ik was,
op de schone dingen af die door u gemaakt zijn.
Gij waart bij mij en ik niet bij u.
Ik werd ver van u gehouden door dingen die niet bestaan zouden hebben,
als ze niet in u bestaan hadden.
Geroepen hebt gij, geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken;
gestraald hebt gij, geschitterd en mijn blindheid verjaagd;
gegeurd hebt gij en ik heb ingeademd en snak nu naar u;
geproefd heb ik en nu honger en dorst ik;
aangeraakt hebt gij mij en ik ben ontvlamd naar uw vrede
Aurelius Augustinus
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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.

Samenzang Slotlied (staande): Lied 756: 1, 2, 4, 5, en 6

2.

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

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!
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6.

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Uit het orgel concerto in Bes: Andante allegro – G.F. Händel (1685-1759)

Tijdens het orgelspel krijgt u van de koster een teken
dat u de kerk mag verlaten.

***

MEDELINGEN
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
donderdag 30 juli is de vierde reis te beluisteren
We gaan naar het Engeland van Hendrik VIII, we bezoeken Canterbury, Hampton
Court Castle en de Nederlandse Kerk in Londen en luisteren naar muziek van o.a.
Hendrik VIII en Thomas Tallis.
Juup van Werkhoven-Romeijn
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Zondag 26 juli 2020 uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Juup van Werkhoven
11:15 Hemelse Modder, Job de Haan interviewt Colet van der Ven
12:15 Orgelpunt met Bert Wisgerhof
13.15 Uit Daan Platenkoffer: Deze keer is het thema vakantie. Zelfs even nog met
een winters tintje.. Het zoeken naar een overnachting. Een paar exotische
bestemmingen en zo gaat ook deze vakantie weer voorbij.
Vakantie globaal muzikaal.
Dinsdag 28 juli 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Prof. Dr. Gerard den Hertog / Organist: Rob van Dijk
Donderdag 30 juli 2020 www.radiobloemendaal.nl of via internetradio
10.30 We gaan op reis! met Juup van Werkhoven –
We gaan met Hendrik VIII naar Engeland om ons te verdiepen in de
geschiedenis van de Engelse reformatie.
19.30 Herhaling We gaan op reis!

(Online) Dienst zondag 2 augustus 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Kick Bras
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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