ORDE VAN DIENST
Voor de (online) viering
in de Dorpskerk
Zondag 27 juni 2021
aanvang 10.00 uur
~ 2e Zondag van de Zomer ~

Voorganger:
ds. Johan Visser
uit Amsterdam
Ouderling van dienst:
Mini Hulscher
Diaken:
Ineke Abbekerk
Orgel:
Dirk Out
Solisten:
Bram Coops en Peter Folstar

Dorcas Window
St. Michael's Parish Church,
Mytholmroyd, West Yorkshire

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Lied 283:1,2,3

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Moment van stilte
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.
2

Vervolg aanvangslied (solisten): Lied 283: 4 en 5
4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
Voorganger:

Allen:

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

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
Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Glorialied (solisten): Lied 864:1 en 5
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5.

Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

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

4

Schriftlezing: Jesaja 35:1-10
1 De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
2 als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.
Men aanschouwt de luister van de HEER,
de schoonheid van onze God.
3 Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.
4 Zeg tegen het moedeloze volk:
‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.
Gods vergelding zal komen,
hijzelf zal jullie bevrijden.’
5 Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.
6 Verlamden zullen springen als herten,
de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.
7 Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.
8 Daar zal een gebaande weg lopen,
‘Heilige weg’ genaamd,
geen onreine zal die betreden.
Over die weg zullen zij gaan,
maar dwazen zijn er niet te vinden.
9 Geen leeuw of roofdier zal daar komen,
geen enkel wild dier dwaalt er rond,
ze blijven er allemaal weg,
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.
10 Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
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Lied (solisten): Psalm 72: 1

Schriftlezing: Handelingen 9:32-43
32 Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda
woonden. 33 Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op
bed lag. 34 Petrus zei tegen hem: ‘Eneas, Jezus Christus geneest u! Sta op en breng
nu zelf uw bed in orde.’ Onmiddellijk stond hij op. 35 Alle inwoners van Lydda en
van de Saronvlakte zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich tot de Heer.
36 In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas.
Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak aalmoezen. 37 Maar juist in die tijd
werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard.
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38 Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat
Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct bij
hen te komen. 39 Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar
het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem
huilend de tunica’s en mantels lieten zien die Dorkas nog maar pas gemaakt had.
40 Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed
draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen,
en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten. 41 Hij nam haar bij de hand en hielp
haar overeind, en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet
hij hun zien dat ze weer leefde. 42 Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen
gingen in de Heer geloven. 43 Petrus bleef nog enige tijd in Joppe, bij Simon, een
leerlooier.
Lied (solisten): Psalm 72:4 en 6
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.

6.

Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

VERKONDIGING
Orgelimprovisatie
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
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Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Christenen voor Israël / 2e: Kerk
De terugkeer van het Joodse volk naar Israël is een belangrijke en emotionele
stap voor veel Joden. Veel van hen zijn analfabeet, hebben nog nooit een vliegtuig
van dichtbij gezien en komen uit traditionele dorpen en gezinnen. Zij krijgen geld en
begeleiding van het Joods Agentschap voor hun verhuizing en daar helpt Christenen
voor Israël al jaren bij. U steunt deze ANBI-instelling met een bijdrage op rekening
NL87 ABNA 0513 852 905 van Christenen voor Israël, Nijkerk.
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

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, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
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Slotlied (samenzang) (staande): Lied 1000

2. Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

3. Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.
Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?
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4. Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.
Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

5. Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.
Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Preludium in G, BWV 541 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.

***
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MEDEDELINGEN
U kunt zich aanmelden voor de kerkdiensten 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.
Zondag 27 juni 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Johan Visser uit Amsterdam
11:15 Hemelse Modder, Jurgen Maas ontvangt literair journalist Guus Bauer
12:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof, centraal staat het harmonium.
Dinsdag 29 juni 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Tom Mikkers uit Wassenaar / Organist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 4 juli 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Marco Visser uit Heemskerk
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 kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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