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DIENST MET BELANGSTELLENDEN
Uitgaande van Kerk Zonder Grenzen

SAMENZANG voor de DIENST
Zingen: Lied 213: 1, 2 en 3

2.

(Zingende Gezegend, Ds. A.F. Troost)

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.
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3.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Zingen met het koor: Dat is gezegend zijn
tekst: Stijni Stoeckart, muziek: Leo Kramer
1. sopraan/koor, 2 + gemeente
2. Allen:
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AANVANG DIENST
Luisteraars aan het woord: Radio
Welkom en groet aan de mensen in de kerk en aan de radio
Zingen(staande): Lied 58: 1, 2, 3 en 4 (Liefste lied van overzee I, Sytze de Vries)

2.

Zingt volop Gods lof!
Gij aarde in koor
stem in met het lied
dat daar wordt gehoord.
Bezing zijn genade,
Gij schepping, looft Hem
die u leerde zingen.
Geef liefde uw stem!
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3. Zingt volop Gods lof!
Laat horen de klank
van snaren en fluit:
betoon Hem uw dank!
Met al wat geluid geeft
sla aan het akkoord
van wat hij gedaan heeft,
en zingt het dan voort.

4. Zingt volop Gods lof
want waardig is Hij
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd.
Besteed dan uw adem
aan zingen voor Hem!

allen gaan zitten
Luisteraars aan het woord: Samen
Gebed om inkeer en ontferming
Koor: Voor u
tekst: Martin de Geus - muziek: Dirk Zwart
Voor u die elke lichtvlek in de ruimte kent,
elke hemel, zon en ster in elke melkweg, nog zo ver,
is dit een lied vol dankbaar ongeloof dat u ons mensen net zo’n zorg belooft.
Gehoord, gezien, gekend zijn wij, door u ontzet uit eenzaamheid.
Uw trouw herschept ons tot onszelf – voor ons bent u het leven zelf.
Voor u die elke uithoek van de wereld ziet,
elke schaduw, ieder spoor in ieder afgelegen oord,
bezingen wij hoe al wat is bestaat door u die ieder deeltje gadeslaat.
Gehoord, gezien……..
Voor u die ieder menselijk verlangen hoort,
elke nood en stille smart in elke roep van ieder hart,
ontdoen wij ons van alle eigenwaan
en bieden wij u onze broosheid aan.
Gehoord, gezien…….

De kinderen mogen naar de kinderkring
in het Kerkelijk Centrum naast de kerk

Luisteraars aan het woord: Geloof
Gebed om verlichting
Schriftlezing: Psalm 139: 1-3, 13-16
1 Heer, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
Koor: As torrents in summer
tekst: Henry Longfellow
muziek: Sir Edward Elgar
As torrents in summer, Half dried in their channels,
Suddenly rise, tho’the Sky is still cloudless,
For rain has been falling, falling Far off at their fountains;
Riviertjes in de zomer, half opgedroogd in hun bedding,
stromen plotseling vol, ondanks dat de lucht nog steeds wolkenloos is,
doordat er regen gevallen is, ver weg, bij hun bronnen.
So hearts that are fainting Grow full to o’erflowing,
And they that behold it Marvel, and know not,
That God at their fountains Far off, far off has been raining!
Net zo zullen verzwakte harten opbloeien tot ze overlopen,
en mensen die het voor een wonder aanzien weten niet
dat God het bij hun bronnen, ver weg, heeft laten regenen.
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Schriftlezing: Handelingen 17: 24-28a
24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over
hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte
tempels. 25 Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er
nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al
het andere schenkt. 26 Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt,
die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een
tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald.
27 Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend
zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is.
28 Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.
Zingen: Lied 275: 1, 2, 3, 4 en 5

2.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
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4.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Preek
Koor: Lied van licht
tekst: Stijni Stoeckart
muziek: Leo Kramer
Als de avond valt in de nacht staan sterren als bakens van licht.
“Kom dichterbij”, weet een ster die je wacht.
“Kom dichterbij”, laat dat licht in je hart.
Refrein: De Heer is je herder bij dag en bij nacht.
Hij zet een lamp voor je voet en een licht op je pad.
Hij heeft jou en mij, ieder mens groot of klein,
zo onvoorwaardelijk liefgehad.
Als het morgenlicht overwint, dat licht jou met liefde omringt.
“Kom dichterbij”, zie de parels van dauw.
“Kom dichterbij”, zie het licht wacht op jou.
Refrein: De Heer is je herder bij dag en bij nacht.
Hij zet een lamp voor je voet en een licht op je pad.
Hij heeft jou en mij, ieder mens groot of klein,
zo onvoorwaardelijk liefgehad.
Luisteraars aan het woord: Kinderen
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte bestemd voor het werk van Kerk Zonder Grenzen
Luisteraars aan het woord: Orgel
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Zingen (staande): Lied 213: 1, 2 en 5

2.

Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

5.

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.
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Zegen
Koor en allen: Irischer Segensgruß
Koor:
Möge die Straße uns zusammen führen
und der Wind in deinem Rückken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
refr.

Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand
und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Koor:
Führe die Straße, die du gehst,
immer nur zu deinem Ziel bergab;
hab', wenn es kühl wird, warme Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht.
Allen
refr.

Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand
und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Allen
Hab' unterm Kopf ein weiches Kissen,
habe Kleidung und das täglich Brot;
fühle im Herzen stets Gottes Nähe,
wenn auch die Welt dich noch so sehr bedroht.
Allen
refr.

Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand
und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
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Allen
Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, daß Gott dich nicht verläßt;
er halte dich in seinen Händen, doch drükke seine Faust dich nie zu fest.
refr.

Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand
und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.

****
De geluidsfragmenten werden samengesteld door Elianne Meijer

Na afloop zijn alle belangstellenden uitgenodigd om mee te gaan naar
Restaurant De Uitkijk, Hoge Duin en Daalseweg 6 in Bloemendaal.
Daar is gelegenheid oude en nieuwe bekenden te ontmoeten, koffie en
thee te drinken, het glas te heffen en ook naar de KZG documentaire te
kijken die gemaakt is door een aantal jonge mensen.

Vanavond om 19.00 uur kunt u luisteren naar een compilatie van voorgangers,
zang en orgelmuziek uit het verleden van Kerk Zonder Grenzen.
Via Radio 1116AM of www.radiobloemendaal.nl
Kerk Zonder Grenzen zendt deze dienst rechtstreeks uit via Radio
Bloemendaal. Ook zal deze dienst op zondag 26 november a.s. om 11.30 uur
op golflengte 1116 AM te beluisteren zijn.
Van deze dienst zijn CD’s te bestellen telefonisch van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur bij ons kantoor aan het Kerkplein 20 te
Bloemendaal. Telefoon: 023-7370098
Prijs per CD: € 4,50 (incl. verzending). No. 2738
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Wist u dat het werk van Kerk Zonder Grenzen, o.a. de diensten met
belangstellenden, omroeppastoraat, evangelisatiewerk, afhankelijk is van
giften? U steunt ons werk door donateur te worden.
IBAN: NL28 INGB 0001 5222 22 t.n.v. Kerk Zonder Grenzen te Bloemendaal.
U kunt zich abonneren op het Radio Bloemendaal Kerk Zonder Grenzen
Magazine, abonnement € 12,50 per jaar. (6 nummers)
Vraag een gratis proefnummer aan: 023-7370098 of via mail:
info@kerkzondergrenzen.nl
Elke dinsdag vanaf 12.00 uur via Radio Bloemendaal muziek met om
12.30 uur een dienst vanuit de ‘Alle-Dag-Kerk’.
De eerstvolgende uitzending is op dinsdag 21 november 2017
Voorganger: Ds. Arianne Geudeke uit Wilnis.
Adres ds. Aart Mak
telefoon
telefoon bureau
e-mail
website

: Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
: 06-47761030
: 023- 7370098
: aartmak@dds.nl; info@kerkzondergrenzen.nl
: www.kerkzondergrenzen.nl

GEDACHTENISDIENSTEN Dorpskerk, Kerkplein 1, 2061 JC Bloemendaal
waarin we de overledenen zullen herdenken en kaarsen zullen branden.
Zondag 26 november 2017 - 10.00 uur
Dr. Ad van Nieuwpoort

Zondag 26 november 2017 - 18.50 uur
Ds. Aart Mak
M.m.v. The American Protestant Church Choir o.l.v. John Bakker
Het American Protestant Concert Choir uit Den Haag bestaat uit een
internationaal gezelschap van zangers en zangeressen met een
uiteenlopende kerkelijke achtergrond, van jong tot oud. Voor hun concerten
maakt het koor gebruik van solisten/studenten van het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. De dirigent, John Bakker, is al meer dan 25
jaar aan het koor verbonden, eerst als organist, tegenwoordig als dirigent.
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