ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 7 juli 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van de Zomer ~
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Orgel
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Lalita de Goederen
: Monique Brink, Annet Swarts, Bea te Winkel,
Kees van Krimpen
: Willen Jan Cevaal
: Voor alle kinderen van de basisschool
: voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2, 3 en 4
1.
2.
3.
4.

De vreugde voert ons naar dit huis
Dit huis van hout en steen, dat lang
dit huis, dat alle sporen draagt
Zal dit een huis, een plaats zijn waar

Moment van stilte
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.

vervolg aanvangslied: Lied 280: 5, 6 en 7
5.
6.
7.

Onthul ons dan uw aangezicht,
Vervul ons met een nieuw verstaan
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
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Voorganger:
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
(Hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één en enig )

Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Allen : Amen.
Hierna gaat de gemeente zitten
Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 277 (2x zingen)
Die ons voor het licht gemaakt hebt…
Zingen: Lied 8A: 1-6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
Het eerste kinderlijk geluid
Zie ik uw sterren in de nacht,
Geen sterrenhemel houdt hem klein;
Al wat op aarde is laat Gij
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is

Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 335 (3x zingen)
Hoor het woord…
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Profetenlezing: II Koningen 4 : 32 - 37
32)

33)

34)

35)

36)

37)

En Elisa kwam in het huis,
en zie: de jongen was dood,
neergelegd op zijn bed.
En hij kwam
en sloot de deur achter hen beiden.
En hij bad tot JHWH.
Hij ging op,
legde zich neer op het kind,
hield zijn mond op zijn mond,
zijn ogen op zijn ogen,
zijn handen op zijn handen
en boog zich over hem heen.
En het vlees van het kind werd warm.
En hij keerde zich om
en ging in het huis
één keer herwaarts en één keer derwaarts
en hij ging op
en boog zich over hem heen.
De jongen niesde de jongen tot zevenmaal toe
en de jongen deed zijn ogen open.
Hij riep Gehazi en zei:
Roep deze Sunammitische!
Hij riep haar
en zij kwam tot hem.
Hij zei:
Draag je zoon!
En zij kwam,
viel voor zijn voeten
en wierp zich ter aarde.
Zij droeg haar zoon
en ging naar buiten…
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Zingen: Lied 601 :1
1.

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Evangelielezing: Handelingen 20 : 1 – 13
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

Nadat het oproer was opgehouden
haalde Paulus de leerlingen bij elkaar
vertroostte hen
nam afscheid
en trok uit om verder te reizen naar Macedonië.
Hij trok door die delen
vertroostte hen met menig woord
en kwam in Griekenland
waar hij drie maanden doorbracht.
Toen er door de Judeeërs een plan tegen hem werd beraamd,
terwijl hij op het punt stond over te varen naar Syrië,
kwam hij tot het inzicht dat hij moest terugkeren door Macedonië.
En tot in Asia vergezelde hem Sopatros (zoon) van Pyrrus, de Bereër
van de Thessalonicenzen: Aristarchus en Secundus
en Gaius, de Derbiet en Timoteüs
en uit Asia: Tychikus en Trofimus.
Deze gingen voor (ons) uit
en bleven in Troas ons opwachten.
Wij voeren
na de dagen van de ongezuurde (broden)
uit vanaf Filippi
en wij kwamen bij hen in Troas
binnen vijf dagen,
waar wij zeven dagen verbleven.
En toen wij op de eerste (dag) der sabbatsweek samengekomen waren
om brood te breken,
preekte Paulus voor hen.
Daar hij de volgende morgen wilde weggaan,
strekte hij het woord uit tot middernacht.
Nu waren er vele lampen in de bovenzaal
waar wij samengekomen waren.
Een jongeman,
genaamd Eutychus,
zat op de vensterbank
en werd door een diepe slaap overmand
terwijl Paulus maar doorpreekte.
En door de slaap overmand,
viel hij van de derde verdieping neer
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en werd dood opgenomen.
10)

11)

12)

Paulus nu daalde af,
liet zich op hem vallen
omarmde hem en zei:
Maak geen oproer,
want zijn zielenleven is in hem.
Hij nu ging op,
brak het brood en liet het zich smaken.
Hij was nog lang (met hen) in gesprek tot het morgenlicht,
zo ging hij uit.
En zij brachten de levende jongen
en werden bovenmate vertroost.

Zingen: Lied 601 : 2, 3
2.
3.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
Alles zal zwichten en verwaaien

VERKONDIGING
Zingen: Lied 605: 1-5
1.
2.
3.
4.
5.

De toekomst is al gaande
De toekomst is al gaande,
De toekomst is al gaande,
De toekomst is al gaande,
De toekomst houdt ons gaande,

GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: KiA vakantie voor kinderen in armoede
2e: Kerk
Orgelspel tijdens de collecte
De kinderen komen terug in de kerk
Zingen bij een gedachtenis: Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf
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Voorbeden, afgewisseld met gezongen: Lied 368 J
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
Zingen: Gezang 366: 1, 4 en 6 (LB 1973)
1.
4.
6.

Gij zijt mijn goed
Gij zegt: wordt vrij
Keer mij tot U

Tafelgebed
V:
De Heer zal met u zijn!
A:
DE HEER ZAL U BEWAREN!
V:
De vrede van Christus met u!
A:
HIJ IS ONZE VREDE
Wij groeten elkaar met de vrede van Christus
V:
A:
V:
A:

Verheft uw harten!
WIJ HEBBEN ZE TOT DE HEER GEHEVEN
Zegenen wij de Heer onze God!
GOED IS HET EN PASSEND.

V:

Ja waarlijk, goed is het en passend,
het komt u toe en het is onze redding,
dat wij u zegenen dag aan dag.
Gij die ons zet in het licht van uw belofte
en alles wat ons tot slaaf maakt, van ons wegneemt.
Wij heffen aan de hymne van uw glorie
met alle zonen van Israël,
met de dochters van Sion, en roepen uit uw Geest:

Zingen: Lied 405: 1 en 3
1.
3.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,

6

V:

U zegenen wij om de Messiasman Jezus,
de levende Tora in ons midden.
Die blinden vergezichten geeft
Doven doet horen,
verlamden laat wandelen
en doden doet opstaan.
Die alzo in de nacht
dat Hij werd overgeleverd,
het brood nam in zijn handen,
het zegende en brak en zei:
“Neemt en eet,
dit is Mijn lichaam voor u,
doet dit tot Mijn gedachtenis.”
En evenzo na de maaltijd
sprak Hij een dankgebed
en nam Hij de beker van de dankzegging en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed
tot vergeving van zonden;
drinkt allen hieruit,
tot Mijn gedachtenis.”
Zegen ons dan met uw Geest
bondgenoot in onze zwakheid
die in ons zucht
en voor ons pleit adem van verwachting.
Opdat wij gaan op ’s Heren wegen,
bevlogen van uw liefde
vol van uw vrede
getuigend van uw komst.

G:

MARANATHA!

Gebed des Heren
Delen van brood en wijn
Tijdens het uitdelen van brood en wijn:
Zingen: Lied 568a (herhalen)
Ubicaritas
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Zingen: Lied 139d (herhalen)
Heel het duister is vol van luister
Zingen: Lied 103e (refrein) (herhalen)
Bless the Lord, my soul
Dankgebed
Slotlied (staande): Lied 630: 1-4
1.
2.
3.
4.

Sta op! Een morgen ongedacht
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
Al wat ten dode was gedoemd
Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,

Zegen, beantwoord met gezongen

Orgelspel

***

Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade.
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Mededelingen
Agenda
08-07-2019
10-07-2019
23-07-2019
08-08-2019

20.00
10.00
12.00 - 14.00
15.00 - 16.30

Radioraad, KC
Consistorieoverleg, Consistorie
Zomeractiviteit, Lunch
Zomeractiviteit, Thee met taart

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Zomeractiviteiten
De groepen en gesprekskringen stoppen in de zomer. Tijd voor iets anders, tijd om
elkaar op een andere manier in een andere samenstelling te ontmoeten.
We organiseren ook dit jaar weer twee zomeractiviteiten. Een lunch en een
middagbijeenkomst.
Lunch: dinsdag 23 juli van 12.00 tot 14.00 uur.
Middagbijeenkomst: donderdag 8 augustus van 15.00 tot 16.30 uur.
Opgeven bij het kerkelijk bureau: 023-5241913 of bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
Juup van Werkhoven-Romeijn
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
09.45 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos ontvangt schrijver en journalist Arjan Visser
12:15 Orgelpunt
13:15 Surprise
14:15 Cantate met Kees Schuurman
9 juli 2019 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Ds. Annette Bosma / organist: Cees Verschoor

Dienst zondag 14 juli 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jan C. Bos
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