ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 28 augustus 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 11e zondag van de zomer ~

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Jos Aarnoudse uit Dordrecht
: Liesbeth Spigt
: Klaas van Giffen
: Dirk Out
: Huib Hoogeveen

Deel van het paneel De Zeven Werken van
Barmhartigheid (1504) door de Meester van
Alkmaar - Rijksmuseum

Orgelspel: Andantino in g van César Franck (1822-1890)
Woorden van welkom
door de ouderling van dienst
Stilte
(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 de Heer Jezus Christus
:Amen.

Intredelied: 283

2

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

tekst Sytze de Vries, melodie Broedergemeente 1740
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Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
2
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Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
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Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

(Allen gaan zitten)
Gebed om ontferming en lofprijzing
Gesproken kyriëgebed - Gezongen Kyrië en Gloria (I = vrouwen, II = mannen):
Lied 299E
tekst Sytze de Vries; melodie Willem Vogel

3

4

HEILIGE SCHRIFT
Gebed van de zondag
Schriftlezing: Deuteronomium 24: 17-22
17

U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u
het overkleed niet in pand nemen. 18Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte
totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen.
19
Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan
om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.
De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 20En wanneer u
bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles
hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 21En wanneer u bij de
wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de
vreemdelingen, weduwen en wezen. 22Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in
Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.
Zingen: Psalm 113: 1

tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
melodie Génève 1551
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Schriftlezing: Lukas 14: 7-14
7

Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de
ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 8‘Wanneer u door iemand wordt
uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel
iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, 9en dan moet uw gastheer tegen u
zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten
innemen. 10Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer
tegen u zal zeggen: “Vriend, kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten
overstaan van iedereen die samen met u aanligt. 11Want wie zichzelf verhoogt zal
worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’
12
Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt
of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw
rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u
terug. 13Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en
blinden uit. 14Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want
u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
Zingen: Lied 990

tekst: Willem Barnard, melodie Frits Mehrtens

2

O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.
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4

5

Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.
Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.
6

6

De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.
VERKONDIGING
Zingen: Lied 841: 1 en 2
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geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:

tekst: Willem Barnard, melodie WillemVogel

dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
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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: Artsen Zonder Grenzen / 2e: Kerk
Deze zondag worden er gaven gevraagd voor de Stichting Artsen Zonder Grenzen.
Deze organisatie biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en
bij uitbraken van dodelijke ziektes. Waar de Artsen Zonder
Grenzen onrecht zien maken ze dat aan de wereld bekend. Ze
sluiten niemand uit en ze laten zich niet tegenhouden om
slachtoffers te helpen, onpartijdig, deskundig en doeltreffend.
Vaak maken zij het verschil tussen leven en dood. Uw
bijdrage kunt u overmaken op NL13 INGB 0000 0040 54
t.n.v. Artsen zonder Grenzen, Amsterdam.
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 bij een gedachtenis: Lied 961

componist Floris van der Putt, Dichter: Huub Oosterhuis
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): 974: 1, 2 en 5

tekst: Sytze de Vries, melodie: Wim ter Burg
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Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Preludium in C, BWV 553 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Inzameling van de gaven bij de uitgang: Artsen Zonder Grenzen

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum
- bij mooi weer in de kerktuin -
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MEDEDELINGEN
Agenda
do
01/09

10.30u Koffieochtend, KC

Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen of bij mooi
weer de kerktuin in voor een kopje koffie.
Collectebonnen:
Hoe kunt u in het bezit komen van collectebonnen:
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.
Bezoek onze website:

WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
RADIO BLOEMENDAAL
Zondag 28 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
Vanaf vandaag nieuw te beluisteren: Orgelpunt door Kees Schuurman.
In Orgelpunt voor de tweede keer Gerben Budding, organist van de Sint Jan in
Gouda. Dat komt omdat van hem onlangs een prachtige cd-uitgave verscheen van
niet minder dan 6 cd’s in een box met als titel: Vijf eeuwen Nederlandse
orgelmuziek. Dan word je wel nieuwsgierig, want in de loop van de eeuwen is er
door Nederlandse componisten een keur aan orgelmuziek geschreven. Hij kiest
werken die al niet meerdere keren op cd zijn gezet.
Dinsdag 30 augustus Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Gabriël Kousband uit Amsterdam, organist Everhard Zwart
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Dienst zondag 4 september 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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