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ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 26 juni 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
2e Zondag van de Zomer ~
: ds. Florida de Kok uit Harderwijk
: Frijkje Bakker
: Bart Kramer
: Dirk Out
: Marjan Wormsbecher

INTREDE
Orgelspel: Uit Sonate 11, opus 148: ‘Cantilena’ van Josef Rheinberger (1839-1901)
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: Psalm 84: 1 en 2
Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming afgesloten met: Lied 272: 3
Aansluitend zingen van het loflied: Lied 305
Gebed van de zondag

HEILIGE SCHRIFT
Schriftlezing: Genesis 4: 1-16
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De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw,
en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld.
‘Met de hulp van de HEER,’
zei ze,
‘heb ik het leven geschonken aan een man!’
Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel.
Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.
Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst.
Ook Abel bracht een offer;
van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit.
De HEER merkte Abel en zijn offer op,
maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog.
Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker.
De HEER vroeg hem:
‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?
Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken?
Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer,
begerig om jou in haar greep te krijgen;
maar jij moet sterker zijn dan zij.’
Kaïn zei tegen zijn broer Abel:
‘Laten we het veld in gaan.’
Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.
Toen vroeg de HEER:
‘Waar is Abel, je broer?’
‘Dat weet ik niet,’
antwoordde Kaïn.
‘Moet ik soms waken over mijn broer?’
‘Wat heb je gedaan?’
zei de HEER.
‘Hoor toch hoe het bloed van je broer
uit de aarde naar mij schreeuwt.
Daarom: vervloekt ben jij!
Ga weg van deze plek,
waar de aarde haar mond heeft opengesperd
om het bloed van je broer te ontvangen,
het bloed dat jij vergoten hebt.
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Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen.
Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’
Kaïn zei tegen de HEER:
‘Die straf is te zwaar.
U verjaagt mij nu van deze plek
en ik mag u niet meer onder ogen komen,
en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan,
kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’
Maar de HEER beloofde hem:
‘Als iemand jou doodt,
zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’
En hij merkte Kaïn met een teken,
opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.
Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod,
een land ten oosten van Eden.

Zingen: Lied 991: 1, 2 en 6
PREEK
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 993
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Vluchtelingenwerk Nederland / 2e: Kerk
Wereldwijd zijn 82 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Inwoners
van Oekraïne zijn daar thans een actueel en schrijnend voorbeeld van.
Vluchtelingenwerk Nederland ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het
moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben
gevonden. Vluchtelingenwerk komt op voor de belangen van de vluchtelingen en helpt
bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL60 INGB 0000 1234 88 van Vluchtelingenwerk
Nederland o.v.v. collecte 26 juni.
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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 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 415: 1 en 2
Zegen, beantwoord met: Lied 415: 3
Orgelspel: Preludium in C van Johann Christian Kellner (1736-1803)
Inzameling van de gaven bij de uitgang
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MEDEDELINGEN
Agenda
do 30/06
vr 01/07

10.30
19.30
10.30

Koffieochtend, KC
Vergadering Kerkrentmeesters, consistorie
Kerkpleinkring, consistorie

Koffieochtend
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.
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”.
*Per 1 januari 2021 is er een aanpassing doorgevoerd in de giftenaftrek. Het artikel
wat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting regelt wordt zo aangepast dat
bevoordeling of bijdrage in contant geld niet als gift wordt toegestaan. Met deze
bepaling verdwijnt de aftrek voor alle contante betalingen aan ANBI-instellingen
waaronder deurcollectes en collectebonnen. Een afgegeven kwitantie zal dus niet
meer voldoen en hierdoor blijven alleen nog betalingen die via een bankrekening
traceerbaar zijn aftrekbaar.
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Zondag 26 juni 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Florida de Kok
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Aangeraakt met Gerard Swüste
In deze uitzending zal Gerard Swüste het hebben over het thema ontheemd en thuis.
Woestijn en ballingschap zijn in de Bijbel beelden voor ontheemd-zijn. Als je
ontheemd bent, voel je je een vreemde, zelfs in je eigen huis. Gerard begint in deze
uitzending bij Psalm 137, waar de ballingen zitten en huilen aan de stromen van
Babel. En via Feels like home van Randy Newman belanden we in de droom van
Psalm 126: God die ons thuisbrengt uit onze ballingschap. Het visioen dat nieuw
begin altijd mogelijk is.
Dinsdag 28 juni 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Paula de Jong, Amsterdam / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 3 juli 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar
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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