ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 6 september 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 12e Zondag van de Zomer ~

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: Ds. Rinze Marten Witteveen uit Haarlem
: Beppechien Bruins Slot
: Klaas van Giffen
: Dirk Out
: Baukje Sibma en Nicolien Smits

Vincent van Gogh – De Zaaier (1888)

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Psalm 119: 1 en 2

2.

Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

Moment van stilte
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Bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Groet
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.

Vervolg aanvangslied (solisten): Psalm 119: 64 en 66
64.

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

66.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

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
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Gebed van Opgang
Lied (solisten): Lied 313: 1 en 5

5.O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist´ren stil.

Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 333

Schriftlezing: Galaten 5: 13-26
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in
liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt
verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw
eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest
verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen
wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen
aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht,
zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie
en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer
van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze
dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid
en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets
tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht
en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan
ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de
voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
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Lied (solisten): Lied 841: 1 en 2

2.

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
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Schriftlezing: Matteüs 13: 1-9
1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten.
2 Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een
boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 3 Hij sprak hen uitvoerig toe en
vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4 Tijdens het
zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten.
5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het
schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen.
6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het
uit. 7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze
het zaaigoed. 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort,
deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.
9 Laat wie oren heeft goed luisteren!’
Lied (solisten): Lied 650: 1, 2, 6 en 7

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.
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VERKONDIGING
Orgelspel: A Trumpet Minuet van Alfred Hollins (1865-1942)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Diaconie / 2e Kerk
Deze zondag zal de eerste collecte bestemd zijn voor algemene
diaconale doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer
van de diaconie NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 6 september.
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 uitgesproken worden
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 978

2.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
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3.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Te Deum van Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

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

***
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MEDEDELINGEN
woensdag 09-09-2020

Meelezen met Juup van Werkhoven via ZOOM op
woensdag 09/09 a.s. om 14.00 uur.
Voor deelname kunt u contact opnemen met
klaasvangiffen@online.nl

Zondag 6 september 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. Rinze Marten Witteveen
11:15 Hemelse Modder, Rob Oudkerk ontvangt journalist en schrijver Ronit Palache
12:15 Orgelpunt door Dick Koomans
Dinsdag 8 september 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Bas van der Graaf / organist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 13 september 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Juup van Werkhoven
Wilt u bij de dienst aanwezig zijn, meldt u zich dan vóór donderdag
12.00 uur aan via bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of via 023-5241913
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
Meelezen via ZOOM op woensdag 9 september 2020
Voor deelname kunt u contact opnemen met
klaasvangiffen@online.nl
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