ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 21 augustus 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 10e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Jessa van der Vaart
: Kees van Riessen
: Bart Kramer
: Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
: Adriana Verkuyl

INTREDE
Orgelspel
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 283
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 967: 1, 2, 3 en 7
Gebed van de zondag
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HEILIGE SCHRIFT
Eerste lezing: Psalm 82 - Gerhardt en Van der Zeyde
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In de godenschare, onwrikbaar, staat God,
houdt te midden der goden het recht hoog.
Hoe lang nog richt gij in onrecht,
verleent gij de bozen uw gunst?
Geef de schamele recht en de wees,
bescherm wie gering en berooid is,
geef wie arm is en honger lijdt uitkomst,
ontruk hem aan de greep van wie kwaad wil.
Geen besef is er meer en geen oordeel:
in duisternis wandelen zij om.
Alom wankelt de grondslag der aarde.
Ik was het die sprak: ‘Gij zijt goden,
zonen van de Allerhoogste gij allen.
Toch – de dood van elk mens zult gij sterven:
zo goed als een vorst valt, valt gij.
Sta op, o God, richt de aarde:
gij die rechtmatig bezit
alle volken.

Zingen: Psalm 82
Tweede lezing: Lukas 18: 1-8 - Oosterhuis Van Heusden
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Hij sprak tot hen een parabel:
dat zij altijd weer moesten bidden
en daarin niet verflauwen,
Hij zei:
Er was een rechter, in een stad
die geen ontzag had voor God
en zich van geen mens iets aantrok.
En er was een weduwe in die stad,
zij ging naar hem toe en zei:
‘Schaf mij recht jegens mijn wederpartij’.
Hij wou niet en hield dat lang vol.
Maar toen zei hij tegen zichzelf:
‘Al heb ik geen ontzag voor God
en trek ik me van geen mens iets aan,
laat ik haar toch maar recht verschaffen, die lastige weduwe,
straks komt zij me nog in mijn gezicht slaan.
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De heer sprak:
Hoor wat hij zegt, die rechter die geen recht wou doen.
Zal God dan geen recht doen
aan hen die hem roepen dag en nacht, zijn uitverkorenen,
zal hij niet jegens hen lankmoedig zijn?
Ik zeg jullie, hij zal recht doen zonder dralen.
Maar: als de mensenzoon komt,
zal hij dan op aarde dit vertrouwen vinden?

Zingen: Lied 1008
PREEK
Orgelspel: Uit Divertimento in Bes, vierhandige bewerking, KV 240 – Allegro
W.A. Mozart (1756-1791)
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Gevangenenzorg Haarlem / 2e: Kerk
Criminaliteit kent alleen verliezers. Straf is nodig. Maar dat is niet genoeg.
Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid, want iedereen verdient een tweede kans.
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om
samen te werken aan herstel. Dit doen we samen met ruim 650 vrijwilligers.
Een gift overmaken kan via NL61 INGB 000 639 1416 t.n.v.
Gevangenenzorg Nederland.
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: Uit Divertimento in Bes, vierhandige bewerking, KV 240 –
Andante grazioso - W.A. Mozart (1756-1791)

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 990
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Uit Divertimento in Bes, vierhandige bewerking, KV 240 – Allegro
W.A. Mozart (1756-1791)

COLLECTEBONNEN
Aan iedereen die nog muntgeld inzet om de gaven te geven willen we vriendelijk
maar ook met nadruk vragen om over te stappen op collectebonnen. Muntgeld is
namelijk niet meer in te wisselen bij de bank. Collectebonnen van 1, 2 en 5 euro zijn
te koop of te bestellen bij het Kerkelijk Bureau.
Wat zijn we blij dat we weer een goede bezetting hebben in de kerk en dat is ook te
zien aan het collectegeld dat binnenkomt. Al heel veel mensen maken gebruik van
de handige GIVT-app. Voor wie dat nog niet doet willen we dat toch aanraden.
Het instellen en gebruiken is heel eenvoudig.
Hoe kunt u collectebonnen bestellen:
U belt, mailt of komt langs tijdens de openingstijden op het kerkelijk bureau en geeft
door welke bonnen u zou willen ontvangen. De vellen bestaan uit 20 zegels.
Een vel met coupons van 1 euro kost € 20,00
Een vel met coupons van 2 euro kost € 40,00
Een vel met coupons van 5 euro kost € 100,00
U maakt het totaalbedrag van de bestelde coupons over op rekeningnummer
NL74 RABO 0373 7165 40 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen,
onder vermelding van “collectebonnen”.
LET OP: collectebonnen zijn kerk-gebonden en kunnen niet elders worden gebruikt.
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MEDEDELINGEN
Agenda
23/08 16.30
19.30
25/08 10.30
15.00

Redactievergadering, KC
College van Kerkrentmeesters, Consistorie
Géén Koffieochtend
Zomeractiviteit High tea, KC

Zondag 21 augustus 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
www.radiobloemendaal.nl
Dinsdag 23 augustus 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Wim Scheltens uit Lunteren / Organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 28 augustus 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jos Aarnoudse uit Dordrecht
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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