ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 10 juli 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Hilde Honderd uit Bussum
: Marjon van Straten - Fennema
: Monique Brink
: Agnes van Bekkum
: Marjan Wormsbecher

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 – 1669)
De barmhartige Samaritaan verzorgt de gewonde man

INTREDE
Orgelspel: Variaties op een thema in d – Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst
allen gaan staan
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 25: 2, 4 en 7
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4.

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden ’t zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem ned’rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

7.

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
D’ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

allen gaan zitten
Gebed om ontferming
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Loflied: Lied 863: 1, 2, 5 en 6

2. Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

5. Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

6. Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.
Gebed van de zondag
HEILIGE SCHRIFT
Eerste lezing: Deuteronomium 30: 9-14
9 De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk
maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden
om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. 10 Want u toont de HEER, uw
God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht
te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren.
11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen
niet buiten uw bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen:
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“Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te
maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van
de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te
halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die
geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken;
u kunt ze volbrengen.
Zingen: Psalm 119: 1 en 39

39

Hoe aangenaam is ’t woord van uw verbond,
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren,
Ja, zij is mij als honing in de mond,
inzicht ontvang ik, door naar haar te horen.
Ik zoek uw recht, en haat uit ’s harten grond
het pad van hen die zich in ’t kwaad verloren.
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Tweede lezing: Lucas 10: 21-37
21 Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei:
‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en
verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 22 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader,
en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de
Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’
23 Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die
zien wat jullie zien! 24 Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben
willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen
wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’
25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg:
‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’
27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’
28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’
29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn
naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van
Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem
zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.
31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen,
liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het
zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan
echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar
de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette
hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem
zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:
“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis
vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het
slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem
heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’
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Zingen: Lied 313: 1

PREEK
Orgelspel
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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 10 juli.
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

____________________________________________________________________
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 841: 1, 2 en 4

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Variaties op een thema in d – Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Inzameling van de gaven bij de uitgang: Diaconie / Kerk

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum
- bij mooi weer in de kerktuin MEDEDELINGEN
Agenda
Do 14/07
Di 26/07
Do 25/08

10.30
15.00
12.30
15.00

Koffieochtend, KC
Werkgroep pastoraat, consistorie
Zomeractiviteit – Lunch
Zomeractiviteit – High Tea

Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.
Zomeractiviteiten
Zoals u inmiddels van ons bent gewend organiseren we in juli en augustus een
zomeractiviteit. Deze is bedoeld voor alle gemeenteleden die elkaar in deze
vakantietijd ook buiten de kerkdiensten om willen zien.
Dinsdag 26 juli 12.30 uur serveren we een smakelijke lunch (inloop 12.00 uur)
Donderdag 25 augustus om 15.00 uur is er een gezellige high tea (inloop 14.30 uur).
We nodigen u van harte uit voor beide activiteiten, die in het Kerkelijk Centrum
worden gehouden. Bij mooi weer kunnen we terecht in de kerktuin. Doet u mee,
geeft u zich dan vóór donderdag 21 juli op bij het kerkelijk bureau, via
telefoonnummer (023) 524 1913 of mail naar bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
Zowel voor de lunch als voor de high tea vragen we een bijdrage van € 5,00 per
persoon. Ter plekke te voldoen.
We gaan ervan uit dat u zelf voor vervoer zorgt, maar mocht dit problemen
opleveren geeft u dit dan even door. We hopen op gezellige middagen!
Namens de werkgroep pastoraat
Hetty Lub en Liesbeth Spigt
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Zondag 10 juli 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Hilde Honderd uit Bussum
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Uit Daans Platenkoffer
U kunt luisteren naar muziek uit Zeeland verspreid over de gehele provincie veelal
in het dialect. Maar u hoort ook liedjes over Zeeland gezongen door Saskia en Serge,
Willy Alberti en Max van Praag oftewel de Straatzangers en The Amazing
Stroopwafels. Laten de mosselen en de Zeeuwse bolus u muzikaal goed smaken.
Er komt ook nog een pierement aan te pas uit het gebied dat binnen het Zeeuws
taalgebied ligt maar wel buiten de provincie. Over gebrek aan diversiteit valt dus
niets te klagen.
Dinsdag 12 juli 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Richard Saly, Amsterdam / Organist: Wilbert Magré

Dienst zondag 17 juli 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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