ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 4 juli 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Marco Visser uit Heemskerk
: Kees van Riessen
: Bea te Winkel
: Dirk Out
: Adriana Verkuyl

Rabbi met Torahrol - Marc Chagall

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Psalm 146: 1 en 3

3.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Moment van stilte

2

Bemoediging
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen

:Onze hulp is 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: Psalm 146: 4
4.

Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

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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Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing van deze zondag
Lied: Lied 333 (2 x zingen)

Schriftlezing: 1 Koningen 18: 17-29
Het geschiedde, zodra Achab Elia zag,
dat Achab tegen hem zei:
Ben jij daar, ongeluksbrenger van Israël!
Hij zei:
Niet ik heb Israël in het ongeluk gestort,
maar jij, en het huis van je vader,
doordat je de geboden van JHWH hebt verlaten
en achter de Baäls aan bent gegaan.
En nu: zend [een bericht] uit!
Verzamel heel Israël bij mij op de berg Karmel
en de profeten van de Baäl, vierhonderdvijftig,
en de profeten van de Asjera, vierhonderd,
zij die eten van de tafel van Izebel.
Achab zond [het bericht] uit onder al de kinderen van Israël
en verzamelde de profeten op de berg Karmel.
Elia kwam dichterbij heel het volk en zei:
Hoe lang nog hinken jullie op twee gedachten?
Als JHWH God is, ga achter hem aan
en als Baäl ‘t is, ga achter hem aan.
Maar het volk antwoordde hem met geen woord.
Elia zei tot het volk:
Alleen ik ben als profeet van JHWH overgebleven
en de profeten van Baäl zijn met vierhonderdvijftig man.
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Geef ons twee jonge stieren
en laten zij voor zich de ene stier kiezen,
hem in stukken houwen en op het hout leggen,
maar geen vuur aanleggen.
En ik zal de andere stier gereed maken
en op het hout leggen,
maar geen vuur aanleggen.
Roepen jullie de naam van je god uit,
ik zal de naam van JHWH uitroepen.
Zo zal het zijn:
de god die met vuur antwoordt, zal God zijn.
Heel het volk antwoordde:
Dat woord is goed!
Elia zei tot de profeten van Baäl:
Kiezen jullie de ene stier en maak hem eerst gereed,
want jullie zijn met velen.
Roep de naam van jullie god,
maar leg geen vuur aan.
Zij namen de stier die hun gegeven was
en maakten die gereed.
Zij riepen de naam van Baäl uit
van de morgen tot de middag:
Baäl, antwoord ons!
Maar geen stem, geen antwoord.
Zij hinkten erop los rond het altaar dat zij gemaakt hadden.
En het geschiedde in de middag, dat Elia met hen spotte:
Roep met luider stem,
want hij is me toch een god;
misschien heeft hij even wat,
misschien moet hij poepen,
is hij daarom even weg,
of is hij in slaap gevallen en moet hij wakker worden!
Zij riepen met luider stem
en verwondden zichzelf naar hun gewoonte
met zwaarden en speren
tot bloedens toe.
En het geschiedde toen de middag voorbij was,
dat zij profeteerden
tot men het spijsoffer offert –
maar geen stem, geen antwoord, geen reactie.
Orgelimprovisatie
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Schriftlezing: 1 Koningen 18: 30-42
Elia zei tot heel het volk;
Komen jullie dichter bij mij.
Heel het volk kwam dichter bij hem.
Toen heelde hij het neergehaalde altaar van JHWH:
Elia nam twaalf stenen,
naar het getal van de stammen
van de kinderen van Jakob
tot wie het woord van JHWH is geschied:
‘Israël zal je naam zijn!’
Hij bouwde met die stenen in de naam van JHWH
een altaar.
Hij maakte een geul zo wijd als twee maten zaad
rondom het altaar.
Toen schikte hij het hout,
hieuw de stier in stukken
en legde die op het hout.
Hij zei:
Vullen jullie vier potten met water
en giet ze uit op het brandoffer en op het hout!
Hij zei:
Doe het voor de tweede keer!
Ze deden het voor de tweede keer.
Hij zei:
Doe het voor de derde keer!
Ze deden het voor de derde keer.
Het water ging rondom het altaar
en ook de geul vulde zich met water.
En het geschiedde toen het uur van het spijsoffer aanbrak,
dat de profeet Elia dichterbij kwam en zei:
JHWH, God van Abraham, Izaäk en Israël,
Laat het vandaag bekend worden
dat Gij God zijt in Israël en ik uw knecht,
en dat ik naar uw woord al deze woorden doe.
Antwoord mij, JHWH, antwoord mij,
en laat dit volk erkennen
dat Gij JHWH, God zijt
en Gij hun hart terug omkeert.
Toen viel het vuur van JHWH neer
en vrat het brandoffer op,
het hout, de stenen en het leem;
zelfs het water in de geul likte het op.
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Heel het volk zag het;
ze vielen op hun aangezicht en zeiden:
JHWH, die is God! JHWH, die is God!
Elia zei tot hen:
Grijp de profeten van Baäl;
niemand van hen mag ontsnappen!
Zij grepen hen en Elia liet hen afdalen naar de beek Kisjon
en liet hen daar slachten.
Toen zei Elia tot Achab: Ga op, eet en drink,
want hoor: een geruis van regen.
Achab ging op om te eten en te drinken,
maar Elia ging op naar de top van de Karmel,
boog zich neer ter aarde
en legde zijn gezicht tussen zijn knieën.
Stilte
VERKONDIGING

Elia op de berg Carmel
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Lied: Lied 321: 1-7

2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

4. Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

5. Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.

6. Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
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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: Diaconie / 2e: Kerk
Deze eerste zondag van de maand zal de 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 4 juli.
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: Gavotte van Samuel Wesley (1766-1837)
Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied als er een gedachtenis is: Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf, Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, Aan Hem behoren wij toe.
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 654: 1 en 5
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5.

Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge, –
Gij herder die ’t verlorene zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: ‘Nun danket alle Gott’ van Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.
MEDEDELINGEN
Agenda
di 06/07
wo 07/07
do 08/07

14.30
14.00
10.30

Handwerkgroep, KC
Meelezen met Jaap van de Meent, KC
Koffieochtend, KC

Komt u ook weer naar de kerk?
Er mogen 60 aanwezigen zijn in de kerkdienst. Schroom niet om te komen, u zult
merken hoe fijn en vertrouwd het weer is, zelfs met de enkele coronamaatregelen die
er nog zijn. Aanmelden blijft noodzakelijk via het kerkelijk bureau,
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 19 13
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De Handwerkgroep
Deze groep komt ook weer iedere maand bij elkaar; neem uw handwerk mee!
Dinsdag 6 juli bent u weer welkom! U hoeft zich niet aan te melden.
Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen of bij mooi
weer de kerktuin in voor een kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.
Extra fijn: u hoeft zich niet aan te melden.
Zomeractiviteiten
Het is inmiddels traditie geworden en daarom worden ook dit jaar twee feestelijke
middagen georganiseerd. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten,
bij te praten en een leuke activiteit mee te maken. U bent van harte welkom
op dinsdagmiddag 20 juli óf op dinsdagmiddag 17 augustus van 14.30 tot 16.30 uur.
De inloop is vanaf 14.00 uur. Bij mooi weer kunnen we terecht in de kerktuin.
Wilt u zich uiterlijk de donderdag ervoor opgeven bij het kerkelijk bureau:
(023) 524 19 13 of via bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
Zondag 4 juli 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Marco Visser
11:15 Hemelse Modder, Rob Oudkerk gaat in gesprek met filosoof Ariëlla Kornmehl
12:15 Orgelpunt door Dick Koomans.
Dinsdag 6 juli 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: dominee Teus Prins uit Aalsmeer / Organist: Everhard Zwart

(Online) Dienst zondag 11 juli 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jaap van de Meent
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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