ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 2 oktober 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van de Herfst ~
~ Israëlzondag ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster
Kinderkring

: ds. Jessa van der Vaart
: Marjon van Straten- Fennema
: Kees van Krimpen
: Agnes van Bekkum
: Adriana Verkuyl
: Voor alle kinderen van de basisschool

VOORBEREIDING
Orgelspel: Voluntary in C – John Stanley (1713-1786)
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: Lied 220: 1, 2 en 4
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 713: 1, 2, 3 en 5
De kinderen ontvangen het licht en gaan naar hun eigen ruimte
Gebed van de zondag

DE SCHRIFT
Eerste lezing: 1 Koningen 18: 17-29 - Amstelpreekteam
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Het geschiedde, zodra Achab Elia zag,
dat Achab tegen hem zei:
Ben jij daar, ongeluksbrenger van Israel!
Hij zei:
Niet ik heb Israel in het ongeluk gestort,
maar jij, en het huis van je vader,
doordat je de geboden van JHWH hebt verlaten
en achter de Baals aan bent gegaan.
En nu: zend boden uit!
Verzamel bij mij heel Israel op de berg Karmel
en de profeten van de Baal, vierhonderdvijftig,
en de profeten van Asjera, vierhonderd,
zij die eten van de tafel van Izebel.
Achab zond het bericht uit onder al de zonen van Israel
en verzamelde de profeten op de berg Karmel.
Elia trad toe tot het volk en zei:
Hoe lang nog hinken jullie op twee gedachten?
Als JHWH God is, ga achter hem aan
en als Baal het is, ga achter hem aan.
Maar het volk antwoordde hem met geen woord.
Elia zei tot het volk:
Alleen ik ben als profeet van JHWH overgebleven
en de profeten van de Baal zijn met vierhonderdvijftig man.
Geef ons twee jonge stieren
en laten zij voor zich de ene stier kiezen,
hem in stukken houwen en op de hout leggen,
maar geen vuur aanleggen.
En ik zal de andere stier gereedmaken
en op het hout leggen,
maar geen vuur aanleggen.
Roepen jullie de naam van je god uit
en ik zal de naam van JHWH uitroepen.
Zo zal het zijn:
de god die met vuur antwoordt zal God zijn.
Heel het volk antwoordde:
Dat woord is goed!

2

25

26

27

28

29

Elia zei tot de profeten van Baal:
Kiezen jullie de ene stier en maak hem eerst gereed,
want jullie zijn met velen.
Roep de naam van jullie god,
maar leg geen vuur aan.
Zij namen de stier die hen gegeven was en maakten die gereed.
Zij riepen de naam van Baal van de morgen tot de middag:
Baal, antwoord ons!
Maar geen stem en geen antwoord.
Zij hinkten erop los rond het altaar dat ze gemaakt hadden.
En het geschiedde in de middag, dat Elia spotte met hen:
Roepen jullie met luide stem,
want hij is me toch een god;
misschien is hij in gedachten,
misschien moet hij nodig,
en is hij even onderweg,
of ingeslapen en moet hij wakker worden!
Zij riepen met luide stem
en verwondden zichzelf naar hun gewoonte met zwaarden en speren
tot bloedens toe.
En het geschiedde toen de middag voorbij was, dat zij profeteerden
tot men het spijsoffer offert –
maar geen stem, geen antwoord, geen reactie.

Zingen: Lied 320: 1, 2 en 3
Tweede lezing: 1 Koningen 18: 30-46
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Elia zei tot heel het volk:
Treden jullie op mij toe.
Heel het volk trad op hem toe.
Hij heelde het neergehaalde altaar van JHWH:
Elia nam twaalf stenen,
naar het getal van de zonen van Jakob
tot wie het woord van JHWH is geschied:
‘Israel zal je naam zijn!’
Hij bouwde met die stenen in de naam van JHWH een altaar.
Hij maakte een geul zo wijd als twee maten zaad rondom het altaar.
Toen schikte hij het hout,
hiew de stier in stukken
en legde die op het hout.
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Hij zei:
Vullen jullie vier potten met water
en giet ze uit op het brandoffer en op het hout!
Hij zei:
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Doe het voor de tweede keer!
Ze deden het voor de tweede keer.
Hij zei:
Doe het voor de derde keer!
Ze deden het voor de derde keer.
Het water ging rondom het altaar
en ook de geul vulde zich met water.
En het geschiedde dat toen het uur van het spijsoffer aanbrak,
de profeet Elia toetrad en zei:
JHWH, God van Abraham, Izaak en Israel,
Laat het vandaag bekend worden
dat jij God bent in Israel en ik jouw knecht,
en dat ik naar jouw woord al deze woorden doe.
Antwoord mij, JHWH, antwoord mij,
en laat dit volk bekennen
dat jij God bent
en jij hun hart terug omkeert.
Toen viel het vuur van JHWH neer
en vrat het brandoffer, het hout, de stenen en het leem;
zelfs het water in de geul likte het op.
Heel het volk zag het;
ze vielen op hun aangezicht en zeiden:
JHWH is God! JHWH is God!
Elia zei tot hen:
Grijp de profeten van Baal; niemand van hen mag ontsnappen!
Zij grepen hen en Elia liet hen afdalen naar de beek Kidron
en liet hen daar slachten.
Toen zei Elia tot Achab:
Ga op, eet en drink,
want hoor: een gedruis van regen.
Achab ging om te eten en te drinken,
maar Elia ging op naar de top van de Karmel,
boog zich neer ter aarde
en legde zijn gezicht tussen zijn knieën.
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Hij zei tot zijn jongen:
Ga op en kijk in de richting van de zee.
Hij ging op, keek en zei:
Nergens iets.
Hij zei:
Ga terug!
Zo zevenmaal.
En het geschiedde dat hij de zevende maal sprak:
Kijk! Een wolkje, klein als de vuist van een man
trekt op uit de zee.
Hij zei:
Ga op, zeg tot Achab:
Span in en daal af,
dat de regen je niet ophoudt!
En het geschiedde:
van het ene op het andere moment
werd de hemel donker van wolken en wind,
een geweldige regen geschiedde.
Achab reed weg en ging naar Jizreel.
Maar over Elia was de hand van JHWH.
Hij gordde zijn lendenen en rende voor Achab uit
tot waar men in Jizreeel komt.

Zingen: Lied 320: 4 en 5
VERKONDIGING
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 en Israël / 2e: Kerk
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van
de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege
Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof.
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk
en Israël gericht. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in
plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn
er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.
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Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en
gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. U kunt uw
bijdrage overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v.
Kerk en Israël.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 716 559
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.
Orgelspel, de kinderen komen terug in de kerk
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 767: 1, 2, 3, 4 en 7
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b
Orgelspel: Praeludium in C pro Organo pleno con Pedale obligato –
Johann Peter Kellner (1705-1772)

MEDEDELINGEN
Agenda
di 4/10
do 6/10

14.30
10.30

Handwerken, KC
Koffieochtend, KC

Handwerken
Gezelligheid alom. De één heeft een borduurwerkje, de ander een breiwerkje, de
volgende knipt 3D-kaarten of werkt aan een bouwpakket. Maar, al kom je alleen
voor de thee en een praatje, ook dan ben je van harte welkom bij deze
handwerkkring.
Wanneer: iedere eerste dinsdag van de maand om 14.30 uur
Waar: in het Kerkelijk Centrum, Kerkplein 20
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Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie.
Zondag 2 oktober 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
Vanaf vandaag nieuw: Uit Daans Platenkoffer
Enkele jaren geleden klonk ooit via de media af en toe de kreet: Er gaat niets
boven………..Inderdaad is vandaag de muzikale aandacht gericht op deze meest
noordelijke provincie. Een platenkoffer vol! De enige provincie trouwens, die alleen
een volkslied heeft dat van oorsprong uitsluitend in het dialect is geschreven en
vooraan in de platenkoffer ligt. Een uur lang kris kras door de provincie Groningen.
Langs diverse willekeurige plaatsen en natuurlijk niet te vergeten de hoofdstad.
Allereerst een paar streektaalvocalisten zoals deze leraar Engels die tevens ook de
onvergetelijke streektaalzanger en -dichter Ede Staal is en zangeres Martina die als
eerste, Gronings-talige jazz zong, op piano begeleid door haar broer Roelof
Stalknecht . Ook niet Groningers zoals zanger en liedjesschrijver Hans de Booy en
het misschien bijna vergeten komisch duo Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer,
die ook hun bijdrage leveren en geen Gronings dialect maar het ABN in ere houden.
Dinsdag 4 oktober 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Lekenpreek door Eduard Kouwen / Organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 9 oktober 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Piet van Reenen
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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