
ORDE VAN DIENST 

voor de viering op 

Zondag 11 september 2022 

in de Dorpskerk 

aanvang: 10.00 uur 
 

~  13e  zondag van de zomer ~ 

 
 Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 

 Ouderling van dienst : Carolien Oosterhof 

 Diaken   : Bart Kramer 

 Orgel   : Agnes van Bekkum  

 Koster   : Huib Hoogeveen 

 Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 

 Crèche   : Voor kinderen van 0-4 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elia in de woestijn door raven gevoed, Johannes Umbach (1634-1693) 
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INTREDE 

 

Orgelspel: Partita over de melodie Jesu, Du bist allzu schöne – Georg Böhm (1661-1733) 

 

Woorden van welkom 

door de ouderling van dienst    

 

(allen gaan staan) 

 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer  

Allen  :Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  

 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van de Heer Jezus Christus  

Allen  :Amen. 

 

Intredelied: 210   tekst Heinrich Albert; vertaling Wonno Bleij, melodie Henrich Albert 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

 

3 Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 

waar de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 

waar het recht bloeit als een roos 

van uw liefde, eindeloos. 

 (Allen gaan zitten) 

 

Gebed om ontferming  

 

Loflied: 869  tekst Johann Jakob Schütz, vertaling Ad den Besten, melodie Johann Crüger 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 De hemelmachten met ons mee 

willen U eer betonen. 

Al wat op aarde in lucht of zee 

mag in uw schaduw wonen, 

het prijst U, die de Schepper zijt, 

die ’t al zo schoon hebt toebereid. 

Geef onze God de ere! 

3 Wat onze God in de aanvang schiep, 

dat wil Hij ook bewaren; 

wat onze God tot aanzijn riep 

doet Hij zijn trouw ervaren. 

De Heer regeert, en het is goed 

waar Hij de mensen wonen doet. 

Geef onze God de ere!



De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring 

 

Gebed van de zondag 

 

HEILIGE SCHRIFT 

 

Schriftlezing: 1 Koningen 16: 29 – 17:7 Amstelpreekteam 

 

16: 29 Achab, zoon van Omri, werd koning over Israël 

 in het achtendertigste jaar dat Asa koning over Juda was; 

 Achab, zoon van Omri, was koning over Israël in Samaria 

 tweeëntwintig jaar.  

30 En Achab, zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen van JHWH 

 meer dan allen die voor hem waren.  

31 En het geschiedde 

 - was het hem te licht te gaan in de zonde van Jerobeam, zoon van Nebat? – 

 daar nam hij tot vrouw Izebel, dochter van Etbaäl, koning der Sidoniërs 

 en hij ging en diende de Baäl en wierp zich voor hem neer.  

32 En hij richtte een altaar op voor de Baäl in het Baälhuis,  

 dat hij gebouwd had in Samaria. 

33 Achab maakte de Asjera-paal 

 en voegde toe aan wat hij deed 

 om JHWH, Israëls God te krenken, 

 meer dan allen koningen van Israël die voor hem waren geweest. 

34 In zijn dagen heeft Chiel, de Betheliet, Jericho herbouwd. 

 Ten koste van Abiram zijn eersteling grondvestte hij het 

 en ten koste van Segub zijn jongste heeft hij haar poorten gevestigd 

 naar het woord van JHWH 

 dat die had gesproken door Jozua de zoon van Nun.  

 

17: 1 Elia, de Tisbiet, uit de randbewoners van Gilead, zei tot Achab: 

  Bij het leven van JHWH de God van Israël 

  voor wiens aangezicht ik sta,  

  er zal beslist geen dauw of regen zijn deze jaren  

  tenzij op gezag van mijn woord! 

2 En het woord van JHWH geschiedde tot hem: 

3  Ga van hier en wend je naar het oosten en verberg je bij de beek Krith 

  die in de Jordaan uitkomt.  

4  Het zal geschieden: 

  uit de beek kun je drinken 

  en de raven gebied ik je daar te onderhouden.  

5 Hij ging en deed naar het woord van JHWH: 

 hij ging en verbleef aan de beek Krith die in de Jordaan uitkomt; 

6 de raven brachten hem brood en vlees in de morgen 

 en brood en vlees in de avond 
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 en hij dronk uit de beek.  

7 Het geschiedde aan het eind van deze dagen: 

 de beek droogde op 

 want er was geen regen op het land geweest. 

 

Zingen: Lied 63 uit de bundel Zingend Geloven (6) 

 
   tekst: Andries Govaart; melodie Willem Mesdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 We leven in geschonden land 

granieten wetten, harde hand. 

Weer horig aan een vreemde macht, 

aan leugenwoorden, lege pracht. 

 

3 Elia zegt de droogte aan 

en noemt het onrecht bij de naam, 

het harde woord dat wonden slaat 

en pijnlijk treft, geneest van kwaad. 

5 De raaf rooft buit en aast op dood, 

maar brengt Elia vlees en brood. 

Die onheilsbode, zwart en grauw, 

wordt hem een bode van Gods trouw. 

 

6 Wie voedt de raaf die zaait noch maait, 

maar her en der zijn leeftocht snaait? 

Wij eten allen uit Gods hand; 

wij weten van geschonken land.

Schriftlezing: 1 Koningen 17: 8-24 Amstelpreekteam 
 

8 Het woord van JHWH geschiedde tot hem: 

9  Sta op, ga naar Sarfath dat bij Sidon behoort  

  en ga daar wonen.  

  Kijk! Ik gebied je daar een vrouw, een weduwe om je te onderhouden. 

10 Hij stond op en ging naar Sarfath 

 en hij kwam naar de poort van de stad 

 en kijk! daar was een vrouw, een weduwe, houtjes aan het sprokkelen. 

 Hij riep naar haar, hij zei: 

  Haal toch een beetje water voor me met dat kommetje,  
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  dan kan ik drinken! 

11 Ze ging het halen 

 en hij riep haar, hij zei: 

  En neem ook een stuk brood voor me mee! 

12 Maar zij zei: 

  Bij het leven van JHWH jouw God, 

  ik heb helemaal niets te bakken – 

  behalve een handvol meel in de pot en wat olie in de kruik. 

  Kijk mij, ik sprokkel een paar houtjes,  

  dan kom ik thuis en maak het klaar voor mij en mijn zoon, 

  we eten het 

  en dan sterven we.  

13 Elia zei tot haar: 

  Vrees niet! 

  Ga naar huis, doe naar jouw woord.  

  Alleen: maak daar voor mij allereerst een kleine koek van 

  en breng dat hier naar mij; 

  voor jezelf en je zoon maak je het daarna klaar.  

14  Want, zo spreekt JHWH de God van Israel: 

  de pot met meel raakt niet op 

  en de olie ontbreekt niet in de kruik, 

  tot de dag dat JHWH regen geeft op de akker. 

15 Ze ging en ze deed naar het woord van Elia 

  en ze at, hij en zij en haar huis, van dag tot dag. 

16  De pot met meel raakte niet op en de olie ontbrak niet in de kruik 

  naar het woord van JHWH,  

  dat hij gesproken had door Elia.  

 

17 Het geschiedde na deze dingen: 

 de zoon van de vrouw, de vrouw des huizes, werd ziek 

 zijn ziekte werd erg hevig 

 tot er geen adem meer in hem over was.  

18 Ze zei tot Elia: 

  Wat is er tussen mij en jou, man Gods? 

  Ben je naar mij gekomen om mijn schuld in gedachtenis te roepen 

  en mijn zoon te laten sterven? 

19 Elia zei: 

  Geef mij je zoon! 

 Hij nam hem uit haar schoot en bracht hem naar boven, 

 naar de bovenkamer waar hij verbleef 

 en legde hem neer op zijn bed.  

20 Hij riep tot JHWH, hij zei: 

  JHWH, mijn God,  

  doet gij dan zelfs aan de weduwe 

  bij wie ik als gastvreemdeling te gast ben, kwaad, 
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  dat gij haar zoon laat sterven? 

21 Hij strekte zichzelf uit op het kind, drie keer 

 en hij riep tot JHWH, hij zei: 

  JHWH, mijn God,  

  Laat toch het leven van dit kind terugkeren in zijn binnenste! 

22 JHWH hoorde naar de stem van Elia 

 en het leven van het kind keerde terug in zijn binnenste 

 en hij leefde.  

23 Elia nam het kind en bracht het naar beneden 

 uit de bovenkamer het huis in 

 en hij gaf hem aan zijn moeder. 

 Elia zei: 

  Zie, je zoon leeft.  

24 De vrouw zei tot Elia: 

  Nu weet ik 

  dat jij een man Gods bent 

  en dat het woord van JHWH in jouw mond betrouwbaar is.  

 

Zingen: Lied 992 tekst William Livingstone Wallace, vertaling Wim van der Zee,  

melodie Arie Eikelboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3 Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

4 Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

 

PREEK 
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Zingen: Lied 1000 tekst Michel Scouarnec, vertaling Andries Govaart, melodie Jo Akepsimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Wij zagen mensen teer en fier, 

bloeien in steenwoestijnen. 

Wij zagen hoe de schepping nieuw 

gloort in vrede zonder einde. 

Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

3 Wij zagen lammen op het feest, 

dansend en opgetogen. 

Wij zagen hoe de hoop weer leeft 

in de uitgedoofde ogen. 

Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

  



4 Wij zagen rijken diep ontdaan, 

konden zichzelf niet geven. 

Wij zagen armen binnengaan 

in een huis vol licht en leven. 

Refrein; Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

5 Wij zagen God verloren staan, 

zullen zijn kinderen komen? 

Wij zagen Gods hart opengaan: 

levend water, rijke stromen. 

Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e:  PKN Jong Protestant / 2e: Kerk 

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien 

dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge 

gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong 

Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen 

waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken 

waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en 

talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de 

collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk 

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant september. 

 

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; de kinderen komen terug in de kerk 

 

 

Als er een gedachtenis is, zal deze hier uitgesproken worden 

 

Zingen bij een gedachtenis: Lied 961 componist Floris van der Putt, Dichter: Huub Oosterhuis 

 

Niemand leeft voor zichzelf 

niemand sterft voor zichzelf 

Wij leven en sterven voor God onze Heer, 

aan Hem behoren wij toe 

 

 

  

http://www.givtapp.net/
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Slotlied (staande): 827  tekst Willem Barnard, melodie Genève 1551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
2 God onze toekomst, God is onze Vader, 

Hij is het licht voor onze dagen uit. 

De hele wereld leeft van zijn genade, 

Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

 
3 Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 

dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 

om zo de toekomst tegemoet te leven 

wanneer de grote oogst te velde staat. 

 
4 Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 

kinderen van de dag die komen zal, 

als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 

roepend van recht en vrede overal! 

 

 

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  

 

Orgelspel: Preludium in C, Johann Christoph Kellner (1736-1803) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang: PKN Jong Protestant 
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    *** 
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  

zo 11/09 13.00-16.00u Open Monumentenmiddag Dorpskerk 

woe 14/09 14.00u Meelezen met de predikant, KC 

do 15/09 10.30u Koffieochtend, KC 

  14.30u Sierlijke Kroon, KC 

  20.30u Op verhaal komen, consistorie 

 

Koffieochtenden  

Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen of bij mooi 

weer de kerktuin in voor een kopje koffie.  

 

Sierlijke Kroon 

Op donderdag 15 september a.s. om 14.30 uur is er weer een bijeenkomst van 

Ouderenkring De Sierlijke Kroon. Dhr. Jan de Bruin neemt u mee middels een 

diapresentatie door de natuur op de wadden. Inloop vanaf 14.00 uur in het Kerkelijk 

Centrum. 

 

Kerkuitje – van Bavo tot Bavo 

Op donderdag 22 september kunt u mee met het jaarlijkse kerkuitje. Deel 1 van het 

programma bestaat uit een bezoek aan de Nieuw BAVO met theatrale rondleiding en 

lunch, aanvang 10.00 uur. Deel 2 bestaat uit een stadswandeling met gids die eindigt 

in de Oude BAVO, aanvang 13.30 uur. Meer informatie in de nieuwsbrief en op de 

website. Aanmelden via Kerkelijk Bureau. 

 

Filosofiekring 

Voor een ieder die kennis wil maken met deze kring is er op donderdag 22 

september om 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum een introductieavond. Meld je aan 

bij contactpersoon Dick Buist, tel. 023-526 14 85 of dick.buist@telfort.nl. Lid zijn 

van de kerk is niet noodzakelijk. 

 

Gemeentezondag – 18 september 2022 

Om 10.00 uur start een feestelijke dienst waarin ds. Jessa van der Vaart en onze 

nieuwe parttime predikant ds. Piet van Reenen voorgaan. In deze dienst nemen we 

ook afscheid van ds. Jaap van de Meent. Na afloop wordt het programma van het 

komende jaar gepresenteerd. U bent na de dienst van harte uitgenodigd voor een 
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gezellige, duurzame lunch in de kerktuin. Opgeven voor de lunch is noodzakelijk. 

Doe dit bij ons Kerkelijk Bureau. Voor de lunch vragen we een bijdrage van € 5,00 

per persoon. U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL46 RABO 0373 7165 59 

o.v.v. “gemeentezondag” of u kunt het ter plaatse voldoen. 

 

Bezoek onze website voor meer informatie: 

WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 
 

RADIO BLOEMENDAAL 

Zondag 11 september 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 zondag 11 september te beluisteren: ORGELPUNT  

In deze aflevering van Orgelpunt luisteren we naar het Festival van Alkmaar, 

aflevering 2. Presentator Dick Koomans legde voor ons zijn oor te luisteren en nam 

de microfoon mee. De vorige keer ging het vooral over de achtergronden, de 

concerten en een beetje over het Schnitger Concours. Deze keer gaan we het 

concours eens nader onder de loep nemen. En daarbij gaan we een beetje voor jury 

spelen. Op wat voor zaken let een jury zoal? We zullen zien dat het vergelijken en 

beoordelen van verschillende kandidaten nog niet zo makkelijk is. Ook het 

‘verschijnsel’ orgelconcours of -wedstrijd wordt onder de loep genomen. Hoe kun je 

nu een wedstrijd houden over muziek? Er is toch niets objectiefs te meten? 

Genoeg boeiends dus om te beluisteren en weer af te stemmen op Orgelpunt. 

Dinsdag 13 september 2022 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Dominee Arianne Geudeke uit Wilnis, organist Wilbert Margré 

 

 

Dienst zondag 18 september 2022 in de Dorpskerk 

GEMEENTEZONDAG 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 

 

 


