ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 11 juli 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4e zondag van de zomer ~

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Jaap van de Meent
: Lalita de Goederen-van Lamsweerde
: Klaas van Giffen
: Dirk Out
: Cees Varkevisser

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

2

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

tekst: Sytze de Vries, melodie Broedergemeente 1740
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Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

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: 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:
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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

2

Glorialied: Lied 299e

tekst: Sytze de Vries, melodie: Willem Vogel
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing van deze zondag
Lied: Kom, Adem ons open (3 x zingen)

4

Schriftlezing: Johannes 9: 1-9
1

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn

leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd?
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het
antwoord van Jezus,
‘maar Gods werk moet
door hem zichtbaar
worden. 4Zolang het dag
is, moeten we het werk
doen van hem die mij
gezonden heeft; straks
komt de nacht en dan kan
niemand iets
doen. 5Zolang ik in de
wereld ben, ben ik het
licht voor de wereld.’ 6Na
deze woorden spuwde hij
op de grond. Met het
speeksel maakte hij wat
modder, hij streek die op
de ogen van de blinde 7en
zei tegen hem: ‘Ga naar
het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man
ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.
8

Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man

die altijd zat te bedelen?’ 9De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij
lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’

5

Lied: 839: 1, 3 en 4

Tekst: Ben Sleumer, vrij naar Sydney Bertram Carter – “I danced in de morning
when the world was begun”, melodie Shaker-traditie,
bewerkt door Sydney Bertram Carter – Lord of the dance
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Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

6

4

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Schriftlezing: 1 Korintiërs 4: 6-13
6

Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik
gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u
aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te
verheerlijken boven de ander. 7Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u
niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het
zelf verworven hebt? 8Maar natuurlijk – u bent al helemaal verzadigd, u bent al rijk,
u bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan
zouden wij het ook zijn. 9Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste
plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld,
zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden. 10Wij zijn dwaas
omwille van Christus, terwijl u dankzij Christus zo geweldig wijs bent; wij zijn
zwak, terwijl u zo geweldig sterk bent; u staat enorm in aanzien, terwijl wij worden
veracht. 11Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we
nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, 12zwoegen we voor ons
eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan
verdragen we het; 13worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Tot op dit
ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid.

Lied: 339d

tekst: Andries Govaart; melodie: Christiaan Winter
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VERKONDIGING
Orgelspel: Orgelimprovisatie
Lied: 534

Tekst: Henk Jongerius; melodie: Engeland 1780

2

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: UAF / 2e: Kerk
UAF biedt jaarlijks 4000 gevluchte studenten en beroepskrachten in Nederland de kans
om met hun verblijfsstatus weer ruimte te geven aan hun kennis en talent. U kunt deze
ANBI-instelling steunen met een gift op IBAN: NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v.
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF in Utrecht.
8

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: ‘Air’ van Samuel Wesley (1766-1837)

Zingen bij een gedachtenis is: Lied 961

componist Floris van der Putt, Dichter: Huub Oosterhuis

____________________________________________________________________

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
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Slotlied (staande): 978: 1, 3 en 4

tekst: Jan Wit, melodie Hamburg 1690

3

4

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.

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: Uit Watermusic: ‘Hornpipe’ van Georg Friedrich Händel (1685-1759)

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

***
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MEDEDELINGEN
Koffieochtenden
We kunnen ook weer starten met de koffieochtenden. Elke
donderdag van 10.30 tot 11.30 uur met gastheer dominee
Jaap van de Meent.
Aanmelden is niet nodig. Wees welkom!

Zondag 11 juli 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jaap van de Meent
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer heeft de Marokkaans-Nederlandse Rajae
El Mouhandiz (1979), zangeres van Maghrebpop tot soul en jazz,
componist, maker van korte films en (muziek)theater te gast.
12:15 Orgelpunt door Kees Schuurman
13:15 Op 11 juli gaat UDPK over de vakantiemaand bij uitstek, met alle populaire
bestemmingen voor een dagje-uit, zoals de dierentuin. De platenkoffer staat
open voor veel herinneringen en muziek die met dieren te maken heeft.
Dinsdag 13 juli 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: dominee Ruurd van der Weg uit Uithoorn /
organist: Everhard Zwart
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(Online) Dienst zondag 18 juli 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer
Er zijn weer 50 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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