ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 18 augustus 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 9e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
Organist
Kinderkring
Crèche

: Ds. Alex van Ligten
: Ton Bruggeman
: Ineke Abbekerk
: Frank Cornet
: Cees Verschoor
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Psalm 65: 1, 2 en 3
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: Psalm 65: 4, 5 en 6
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 146c: 1, 4 en 7
Moment met de kinderen,
hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het kerkelijk centrum.
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 333
Schriftlezing: Psalm 82
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

Psalm voor Asaph
Daar staat hij in de godensamenkomst, God,
temidden van de goden spreekt hij recht:
Tot wanneer zullen jullie het recht krom maken
en boosdoeners begunstigen?
Recht moeten jullie doen aan wie zwak is en verweesd,
aan wie gebogen gaat en arm is moet gerechtigheid geschieden.
Laat wie zwak is en behoeftig ontkomen,
red hen uit de hand van de boosdoeners
die geen kennis, geen begrip hebben,
die in duisternis hun gang gaan.
Op haar grondvesten wankelt de aarde.
Dit zeg ik je: jullie mogen dan goden zijn,
allemaal kinderen van de Allerhoogste,
maar toch zullen jullie sterven als een mens,
vallen zoals zelfs vorsten doen.
Sta op, Gij, God, doe de aarde recht,
want gij zijt het aan wie alle volkeren toebehoren.

Zingen: Lied 1008: 1, 2 en 3
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Schriftlezing: Lucas 18:9-14
9)

10)
11)

12)
13)

14)

Jezus sprak, met het oog op hen
die, ervan overtuigd dat zij zelf rechtvaardigen zijn,
op anderen neerkijken,
deze gelijkenis:
Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden,
de één een Farizeeër, de ander een tollenaar.
De Farizeeër stelde zich daar op
en bad over zichzelf als volgt:
God, ik dank U dat ik niet ben zoals de rest van de mensheid,
geldgraaiers, onrechtplegers, overspeligen,
of ook als deze tollenaar.
Ik vast tweemaal per week,
ik draag een tiende deel af van wat ik verdien.
De tollenaar bleef van verre staan
en wilde zelfs niet de ogen opslaan ten hemel,
maar hij sloeg zich ten teken van berouw op de borst en zei:
God, verzoen U met mij, zondaar.
Ik zeg jullie, deze daalde gerechtvaardigd af naar zijn huis,
in tegenstelling tot die ander.
Want al wie zichzelf verheft, wordt gering gemaakt
en wie zichzelf gering acht, wordt verheven.

Zingen: Lied 339A
VERKONDIGING
Zingen: Psalm 68: 7 en 9
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: Artsen zonder grenzen
2e: Kerk
De kinderen komen terug in de kerk
Zingen bij een gedachtenis: Lied 961
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we
Slotlied (staande): Lied 763: 1, 2, 3, 4 en 5

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen
Orgelspel

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum
(bij mooi weer in de kerktuin)
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MEDELINGEN
Agenda
20-08-2019

16.30

Redactievergadering Maandbericht, KC

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Alex van Ligten
11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos in gesprek met de Roemeens-Nederlandse
schrijver Mira Feticu
12:15 Orgelpunt
13:15 Surprise
20-08-2019 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Dr. Wouter Klouwen
Organist: Geert-Jan van der Knijff

Dienst zondag 25 augustus 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Mirjam Elbers

Inzameling van artikelen voor de voedselbank
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