ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 7 augustus 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 8e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Jaap van de Meent
: Mini Hulscher
: Kees van Krimpen
: Agnes van Bekkum
: Marjan Wormsbecher

INTREDE
Orgelspel: Uit het orgel concerto in Bes: Allegro Moderato en Larghetto –
G.F. Händel (1685-1759)
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 314: 1, 2 en 3
Gebed om ontferming, aansluitend zingen: Lied 301a
Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3
Gebed van de zondag

HEILIGE SCHRIFT
Eerste lezing: 1 Koningen 19: 1-18
Elia op de Horeb
1
Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan,
ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht.
2
Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen:
‘De goden mogen met mij doen wat ze willen
als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’
3
Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden.
Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter
4
en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in.
Daar ging hij onder een bremstruik zitten,
verlangend naar de dood, en zei:
‘Het is genoeg geweest, HEER.
Neem mijn leven,
want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’
5
Hij viel onder de bremstruik in slaap,
maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei:
‘Word wakker en eet wat.’
6
Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood,
in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water.
Nadat hij had gegeten en gedronken
ging hij weer onder de struik liggen.
7
Maar de engel van de HEER kwam terug,
raakte hem opnieuw aan en zei:
‘Sta op en eet wat,
anders is de reis te zwaar voor je.’
8
Elia stond op,
en toen hij had gegeten en gedronken liep hij,
gesterkt door dit voedsel,
veertig dagen en veertig nachten door de woestijn,
tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.
9
Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden:
‘Elia, wat doe je hier?’
10
Elia antwoordde:
‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER,
de God van de hemelse machten,
maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen
naast zich neergelegd, uw altaren verwoest
en uw profeten gedood.
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Ik ben als enige overgebleven,
en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’
‘Kom naar buiten,’
zei de HEER,
‘en treed hier op de berg voor mij aan.’
En daar kwam de HEER voorbij.
Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit,
die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg,
maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag.
Na de windvlaag kwam er een aardbeving,
maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving.
Na de aardbeving was er vuur,
maar de HEER bevond zich niet in dat vuur.
Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.
Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht.
Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan,
en daar klonk een stem die tot hem sprak:
‘Elia, wat doe je hier?’
Elia antwoordde:
‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER,
de God van de hemelse machten,
maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen
naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood.
Ik ben als enige overgebleven,
en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’
De HEER zei tegen Elia:
‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus.
Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven.
Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël,
en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola,
moet je tot je eigen opvolger zalven.
Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël,
zal gedood worden door Jehu.
En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu,
zal gedood worden door Elisa.
Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten,
alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield
en hem niet hebben gekust.’
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Lied: Psalm 34: 1 en 9
Tweede lezing: Lucas 17: 11-19
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Op weg naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen hij daar een dorp wilde binnengaan,
kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden;
ze bleven op een afstand staan.
Ze verhieven hun stem en riepen:
‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’
Toen hij hen zag, zei hij tegen hen:
‘Ga u aan de priesters laten zien.’
Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.
Een van hen, die zag dat hij genezen was,
keerde terug en loofde God met luide stem.
Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken.
Het was een Samaritaan.
Toen zei Jezus:
‘Zijn er niet tien gereinigd?
Waar zijn de negen anderen?
Wilde niemand anders terugkomen
om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’
Hij zei tegen de Samaritaan:
‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Zingen: Lied 339-d
PREEK
Zingen: Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5
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GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Diaconie / 2e: Kerk
Deze zondag is de collecte bestemd voor algemene diaconale doeleinden.
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 7 augustus.
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

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 425
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Uit het orgel concerto in Bes: Andante allegro – G.F. Händel (1685-1759)
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MEDEDELINGEN
Agenda
do 11/08
Vrij 12/08

10.30
15.00
10.30

Koffieochtend, KC
Consistorieoverleg, Consistorie
Kerkpleinkring, Consistorie

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 7 augustus 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jaap van de Meent
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Uit Daans Platenkoffer
Opnames waarbij iets mis is gegaan zijn nooit via de radio te beluisteren.
De bedien(st)er van de deleteknop weet daar wel raad mee.
In de 20-er jaren van de vorige eeuw werden ze vaak weggegooid maar er bleef ook
wel eens wat liggen. Dergelijke opnames uit mijn platenkoffer zijn aan het begin van
dit programma te horen. Interessant maar het heeft de waarde wat een gek daarvoor
geeft. Over waarde gesproken. Deze keer een programma over: Geld. Een paar keer
komt er een bedrag aan te pas en hoe er tegen het geld wordt aangekeken. Heel
verschillend soms. Het programma hierover waarbij geld een zekere en ook wel eens
geen rol speelt.
Dinsdag 9 augustus 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Pastor Joost Verhoef, Amsterdam / Organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 14 augustus 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
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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