ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 9 mei 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 6e Zondag van Pasen - Rogate ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: ds. Florida de Kok uit Harderwijk
: Carolien Oosterhof
: Bea te Winkel
: Agnes van Bekkum
: Agneta Markusse en Frank Cornet

Orgelspel
Opgang
Aanvangslied (solisten): Psalm 65: 1
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger:

Groet
Voorganger:

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 Jezus Christus de Heer
Amen.

Lied (solisten): Lied 119a: 1
Voorganger:

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

Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Glorialied (solisten): Lied 217: 1 en 5
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten) 2x zingen: Adem ons open…
Schriftlezingen: Psalm 34: 13-15
13
14
15

Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?
Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

Jacobus 3: 1-12
1 Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren
een strenger oordeel te wachten staat. 2 En hoe vaak struikelen we niet allemaal!
Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is
om zelfs het hele lichaam in toom te houden. 3 Paarden doen we een bit in de mond
om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. 4 En kijk eens hoe
reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting
worden gestuurd die de stuurman bepaalt. 5 Zo is ook de tong een klein orgaan,
maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een
enorme bosbrand veroorzaakt. 6 Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht,
die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt
het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. 7 De mens heeft alle
mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en
zeedieren, 8 maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad,
vol dodelijk venijn. 9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we
vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld.
10 Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn,
broeders en zusters? 11 Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water
opwellen? 12 Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen?
Net zomin geeft een zilte bron zoet water.
Lied (solisten): Lied 672: 6
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VERKONDIGING: HET HART OP DE TONG
Orgelspel: uit Sixiesme Ton: Trio a trios Claviers – Jacques Boyvin (1649-1706)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e KiA noodhulp Libanon / 2e: Kerk
Vandaag collecteren wij voor de slachtoffers van de Syrische burgeroorlog.
Het merendeel van de Syrische vluchtelingen verblijft in buurlanden, zoals Libanon.
Kerk in Actie ondersteunt de vluchtelingen met opleidingen en met het opzetten van
bedrijfjes, waardoor ze minder afhankelijk worden van hulp. U kunt uw bijdrage
rechtstreeks overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk in Actie o.v.v.
collecte Syrische vluchtelingen.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373716559
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel: Trio pour la pédale - Jacques Boyvin (1649-1706)

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 en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (solisten): Lied 422: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Basse de Trompette en Petit dialogue en fugue - Jacques Boyvin (1649-1706)
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MEDEDELINGEN
Er zijn weer 30 kerkgangers welkom in de kerkdiensten.
U kunt zich aanmelden bij het bureau bureau@kerkpleinbloemendaal.nl,
of via tel: 023-524 19 13 tot donderdag 12.00 uur.
Aanmelden op vrijdag en zaterdag is dus niet mogelijk!
U krijgt bericht of er een plaats voor u gereserveerd is.
Dit met de kanttekening dat het toch afgelast moet als er sprake is van een ernstigere
situatie rondom het virus.
Zondag 9 mei 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Florida de Kok
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt Jan Bransen, hoogleraar
filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
12:15 Orgelpunt door Kees Schuurman
13.15 Uit Daans Platenkoffer met vandaag liedjes over Moederdag en de
Nachtegaal. Een vogel die het meest van zich laat horen in de meimaand zo
rond Moederdag. Liedjes over, maar zelfs ook zang van drie nachtegaal
soorten. Dat moet toch wel het hoogtepunt van het voorjaar zijn!
Dinsdag 11 mei 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Tim Vreugdenhil, organist: Wilbert Magré
HEMELVAART
Donderdag 13 mei is er géén dienst.
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(Online) Dienst zondag 16 mei 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Ineke Clement uit Santpoort
Er zijn weer 30 kerkgangers welkom
in de kerkdiensten.
U kunt zich aanmelden bij het bureau via mail of telefoon
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
of
tel: 023-524 19 13
uiterlijk tot donderdag 12.00 uur !
U krijgt bericht
of er een plaats voor u gereserveerd is.
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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