ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 25 juli 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 6e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Ineke Clement uit Santpoort
: Carolien Oosterhof
: Ineke Abbekerk
: Agnes van Bekkum
: Marjan Wormsbecher

Orgelspel
Opgang
Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 3
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen

:Onze hulp is in de naam van de Barmhartige
: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, onze Heer.
:Amen.

Vervolg aanvangslied: Psalm 139: 14
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
en uw naaste als u zelf.
Amen

Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Glorialied: Lied 867: 1 en 2
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing van deze zondag
Zingen: Lied 324: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Psalm 114
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Toen Israël wegtrok uit Egypte,
het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet,
werd Juda zijn heiligdom,
Israël zijn koninkrijk.
De zee zag en vluchtte,
de Jordaan trok zich terug,
de bergen schrokken op als rammen,
als lammeren sprongen de heuvels op.
Waarvoor, zee, neem je de vlucht,
Jordaan, trek jij je terug?
Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rammen,
springen jullie, heuvels, als lammeren op?
‘Voor het aanschijn van de Heer, – beef, aarde! –
voor het aanschijn van de God van Jakob.
Hij verandert de rots in een bron,
hard gesteente in een stroom van water.’

Muziek: Psalm 114 en 115 in de bewerking van Vivaldi:
in exitu Israël R 604, koor Vittorio Negri
Schriftlezing: Marcus 6: 45-52
45 Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de
overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen.
46 Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te
bidden. 47 Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was
alleen aan land. 48 Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar
nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de
nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen.
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49 Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning
was en ze schreeuwden het uit. 50 Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in
paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet
bang.’ 51 Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren
helemaal van hun stuk gebracht. 52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er
met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.
Zingen: Lied 917: 1, 3, 5 en 6
VERKONDIGING
Muziek: Suzanne - Herman van Veen (tekst: Leonard Cohen)
Suzanne neemt je mee
naar een bank aan het water
duizend schepen gaan voorbij
en toch wordt 't maar niet later
en je weet dat zij te gek gek is
want daarom zit je naast haar
en ze geeft je pepermuntjes
want ze geeft je graag iets tastbaars
en net als je haar wilt zeggen
ik kan jou geen liefde geven
komt heel de stad tot leven en hoor
je meeuwen schreeuwen
je hebt steeds van haar gehouden
en je wilt wel met haar meegaan
samen naar de overkant
en je moet haar wel vertrouwen
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand
En Jezus was een visser
die het water zo vertrouwde
dat Hij zomaar over zee liep
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding
waarin niemand kan verdrinken
Hij zei, Als men blijft geloven
kan de zwaarste steen niet zinken
Maar de hemel ging pas open
toen Zijn lichaam was gebroken
en hoe Hij heeft geleden
dat weet alleen die Visser aan 't kruis
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en je wilt wel met Hem meegaan
samen naar de overkant
en je moet Hem wel vertrouwen
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand
Suzanne neemt je mee
naar een bank aan het water
je onthoudt waar ze naar kijkt
als herinnering voor later
en het zonlicht lijkt wel honing
waaraan kinderen zich te goed doen
en het grasveld ligt bezaaid met wat de
mensen zoal weg doen
in de goot liggen de helden
met een glimlach op de lippen
en de meeuwen in de lucht
lijken net verdwaalde stippen
als Suzanne je lachend aankijkt
en je wilt wel met haar meegaan
samen naar de overkant
en je moet haar wel vertrouwen
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Stichting Epafras / 2e: Kerk
Deze stichting zet zich in voor Nederlanders die vastzitten in buitenlandse
gevangenissen. Menselijk contact is zó waardevol en daarom biedt Epafras hun
geestelijke steun en praktische hulp. U kunt deze ANBI-stichting steunen met een gift
op IBAN: NL38 INGB 0005676067 t.n.v. Stichting Epafras.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373716559
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Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel: Andante religioso uit Sonate IV – Felix Mendelssohn (1809-1847)
___________________________________________________________________
Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen
Orgelspel: Allegro maestoso e vivace uit Sonate II – Felix Mendelssohn (1809-1847)

***
U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.
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MEDEDELINGEN
Agenda
do 29/07
di 17/08

10.30
14.30

Koffieochtend, KC
Zomeractiviteit, Kerktuin / 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
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 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
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.
Zondag 25 juli 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Ineke Clement
11:15 Hemelse Modder, dichter, schrijver, columnist Erik Jan Harmens is de gast
van presentator Jurgen Maas
12:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof. Een muzikale orgeltour langs vier grote
Amsterdamse orgels.
13:15 Aangeraakt met Gerard Swüste
Dinsdag 27 juli 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: dominee Annette Driebergen uit Noordeloos
Organist: Everhard Zwart
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(Online) Dienst zondag 1 augustus 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Evert Jan de Wijer uit Amsterdam
U bent weer 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 kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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