ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 11 augustus 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 8e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist en
Crèche

: Otto Sondorp
: Otto Linker
: Annet Swarts
: Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 612: 1
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 612: 3
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.
Gemeente gaat zitten
Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 293 (refrein)

Zingen: Lied 652: 1, 2, 3 en 4
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 333
Schriftlezing: Psalm 66: 1-9
Voor de koorleider. Een lied, een psalm.
Heel de aarde, juich voor God,
2 bezing de eer van zijn naam,
breng hem eer en lof.
3 Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden,
uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.
4 Laat heel de aarde voor u buigen
en zingen, uw naam bezingen.’ sela
5 Kom en zie de werken van God,
zijn daden vervullen de mens met ontzag:
6 hij heeft de zee veranderd in droog land,
zijn volk trok te voet door de rivier.
Laten wij ons dan in hem verheugen:
7 machtig heerst hij voor eeuwig,
zijn ogen waken over de volken.
Laat niemand zich tegen hem verzetten. sela
8 Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
9 hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.
Zingen: Psalm 66: 1 en 3
Schriftlezing: Openbaring 4:1–11
Aanbidding van God en van het lam
1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me
eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven,
dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde moment raakte ik in
vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand.
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3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was
een regenboog die eruitzag als smaragd. 4 Om de troon heen stonden vierentwintig
andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en
hadden een gouden krans op hun hoofd. 5 Van de troon gingen bliksemschichten uit
en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat
zijn de zeven geesten van God. 6 Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas,
van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en
van achteren een en al oog waren. 7 Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het
tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek
een vliegende adelaar. 8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen
langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig,
heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9 Telkens als
deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in
eeuwigheid leeft, 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de
troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor
zijn troon met de woorden: 11 ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God,
want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’
Zingen: Lied 726: 1 en 2
VERKONDIGING
Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: KiA onderwijs Zuid Afrika
2e: Kerk
Orgelspel tijdens de collecte: Deel II - Largo e spiccato uit het orgelconcert in
D mineur BWV 596 - J.S. Bach (1658-1750)

Zingen bij een gedachtenis: Lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
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Slotlied (staande): Lied 418: 1, 2 en 4

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen

Orgelspel: Menuet Gotique uit de Suite Gotique - L. Boëllmann (1862-1897)

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum
(bij mooi weer in de kerktuin)

Verkoop van Fairtrade-artikelen na de dienst
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MEDEDELINGEN
Agenda
15-08-2019

20.30

Zomerconcert, Dorpskerk
www.tihms.com/concerten

OPROEP
Elke week tijdens de dienst is er crèche. Een groep lieve vrijwilligers zorgt hiervoor,
maar er zijn nieuwe krachten nodig. Dus ben je tiener en doe je graag aan babysitten
of ben je zelf vader of moeder, oppas-oma of –opa en kun je af en toe oppassen op
zondagochtend? Geef je dan op bij Heleen Nieman, (023) 524 2717,
E-mail: hnieman@solcon.nl
Vele handen maken lichtwerk!
Medewerkers voor de bloemendienst gevraagd
Op zaterdag koopt u de bloemen, tijdens de dienst staan ze in de kerk. Na afloop van
de dienst worden de bloemen naar een gemeentelid gebracht. Dit is erg dankbaar
werk. Iets voor u? Sluit u dan aan bij de bloemendienst, we hebben uw hulp nodig.
Inlichtingen en opgave bij Heleen Nieman, (023) 524 2717,
E-mail: hnieman@solcon.nl
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Otto Sondorp
11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos gaat in gesprek met Edson da Graça
12:15 Orgelpunt
13:15 Surprise
14:15 Aangeraakt met Ineke Clement, Palestina/Israël, deel 2
13 augustus 2019 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Mgr. Dr. Dick Schoon / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 18 augustus 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Alex van Ligten
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