ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 3 juli 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar
: Kees van Riessen
: Ineke Abbekerk
: Dirk Out
: Adriana Verkuyl

INTREDE
Orgelspel: Aria van Feike Asma (1912-1984)
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst
Stilte
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 Jezus Christus, onze Heer
:Amen.

Intredelied: Lied 212: 1, 2 en 3
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 625
Gebed van de zondag

HEILIGE SCHRIFT
Eerste lezing: Exodus 3: 11-14
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Mozes zei:
‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan
en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’
God antwoordde:
‘Ik zal bij je zijn.
En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd:
als je het volk uit Egypte hebt weggeleid,
zullen jullie God bij deze berg vereren.’
Maar Mozes zei:
‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga
en tegen hen zeg
dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft,
en ze vragen: “Wat is de naam van die God?”
Wat moet ik dan zeggen?’
Toen antwoordde God hem:
‘Ik ben die er zijn zal.
Zeg daarom tegen de Israëlieten:
“IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’

Zingen: Lied 701: 1 en 2
Tweede lezing: Marcus 10: 13-22
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De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen
om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen.
Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen:
‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
Ik verzeker jullie:
wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God,
zal er zeker niet binnengaan.’
Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen
door hun de handen op te leggen.
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe
die voor hem op zijn knieën viel en vroeg:
‘Goede meester, wat moet ik doen
om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
Jezus antwoordde:
‘Waarom noemt u mij goed?
Niemand is goed, behalve God.
2

19

20
21

22

U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel,
steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand,
toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’
Toen zei de man:
‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’
Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem:
‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis,
verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen,
dan zult u een schat in de hemel bezitten;
kom dan terug en volg mij.’
Maar de man werd somber toen hij dit hoorde
en ging terneergeslagen weg;
hij had namelijk veel bezittingen.

Zingen: Lied 701: 3 en 4
PREEK
Zingen: Lied 362
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Kerk in Actie India / 2e: Kerk
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten,
omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil
Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de armoede spiraal te raken en niet meer
buitengesloten te worden. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en
sportlessen. Door liefde en aandacht ontdekken deze kinderen dat ze de moeite
waard zijn. Met uw bijdrage aan de collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen
een betere toekomst krijgen. Helpt u mee?
Maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte onderwijs India.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.
Orgelspel
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Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 416
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Fuga in c, BWV 537 van Johann Sebastian Bach (18685-1750)

***
MEDEDELINGEN
Agenda
di 05/07
do 07/07

14.30
10.30

Handwerken, KC
Koffieochtend, KC

Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.
Zondag 3 juli 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Peter Verhoeff
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Bert Wisgerhof
Programmamaker Bert Wisgerhof gaat deze zomer de regio in. Vandaag staan vier
historische orgels in Friesland centraal, alle gebouwd door Johann Michael
Schwartzburg. Deze Leeuwarder orgelmaker leefde in de eerste helft van de 18e
eeuw. Hij bouwde maar vijf nieuwe orgels, maar het zijn alle wel kleine
meesterwerken. De aanleg en de klank van deze orgels vertonen verwantschap met
het werk van Christian Müller, de maker van de grote orgels in de Sint-Bavo in
Haarlem en de Jacobijnerkerk in Leeuwarden. In deze uitzending horen we orgels in
Wolvega, Burgwerd, Leeuwarden en Morra. Ze worden bespeeld door Erwin
Wiersinga, Leo van Doeselaar, Peter van der Zwaag en Leonore Lub.
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Dinsdag 5 juli 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Joost Roselaers uit Amsterdam / Organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 10 juli 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Hilde Honderd uit Bussum
U bent van harte welkom in de kerkdienst
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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