ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 2 augustus 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 7e Zondag van de Zomer ~
Voorganger:
Ds. Kick Bras
Ouderling van dienst:
Mini Hulscher
Diaken:
Carolien Oosterhof
Lector:
Ali Bos
Orgel:
Agnes van Bekkum
Anne Brummelkamp
Solisten:
Bram Coops
Baukje Sibma

Tijdens deze dienst zal er
géén gemeentezang zijn,
alleen het slotlied
mag meegezongen worden.
Meester van Alkmaar - Dries van den Akker s.j.

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Psalm 72: 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.
2

Groet
Voorganger:
Allen:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg aanvangslied (solisten): Psalm 72: 4
4.

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

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 van Opgang
Lied (solisten): Lied 281: 1, 6 en 10
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6.

De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

10.

Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 333

Schriftlezing: Ezechiël 34: 17-23
17Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God, de HEER: Ik zal rechtspreken tussen het
ene schaap en het andere, tussen rammen en bokken. 18Is het jullie niet genoeg dat jullie
op de beste weide grazen? En dat jullie vertrappen wat er van het gras nog over is?
Dat jullie het heldere water opdrinken en de rest met jullie poten troebel maken?
19Mijn schapen moeten eten van wat jullie hebben vertrapt, en drinken van wat jullie met
je poten troebel hebben gemaakt. 20Daarom – dit zegt God, de HEER, over jullie:
Ik zal rechtspreken tussen de vette en de magere schapen. 21Jullie dringen alle zwakke
dieren met je flank en schouder weg, jullie stoten ze met je horens om ze te verjagen,
22en daarom zal ik mijn schapen te hulp komen; ze zullen niet langer worden
weggeroofd. Ik zal rechtspreken tussen de schapen.
23Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden:
David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn.
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Lied (solisten): Lied 991: 1, 4 en 7

4.

Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

7.

Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

Schriftlezing: Matteüs 25: 31-40
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle
engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor
hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een
herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich
plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk
dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen
naar mij toe.”
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37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?
38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien
en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat
en zijn we naar u toe gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker
jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Lied (solisten): Lied 992: 1, 2, 3 en 4

2.

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3.

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4.

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

VERKONDIGING
Orgelspel door Anne Brummelkamp:
Adagio in A mineur, BWV 564 – J.S. Bach (1685-1750)
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: PKN KiA Coronaslachtoffers / 2e: Kerk
Deze zondag collecteren we voor PKN-Kerk in Actie, voor de noodhulp aan
Coronaslachtoffers wereldwijd. De opbrengst zal worden besteed aan hulp voor de
coronaslachtoffers in de vluchtelingenkampen, de sloppenwijken en in de armste
gebieden van de wereld. U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp coronaslachtoffers'.
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

____________________________________________________________________
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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 993: 1, 5, 6 en 7

5.

Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6.

want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7.

Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel door Anne Brummelkamp:
Fantasia voor orgel in G mineur – Johann Christoph Kellner (1736-1803)

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

***
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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
Zondag 2 augustus 2020 uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Kick Bras
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer gaat in gesprek met Rodaan Al Galidi
12:15 Orgelpunt door Dick Koomans
Dinsdag 4 augustus 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Dr. Paul Visser / organist: Everhard Zwart
Donderdag 6 augustus 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 9 augustus 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jan Bos
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

11

12

