ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 22 maart 2020
via www.radiobloemendaal.nl
aanvang: 10.00 uur
~ 4e Zondag van de 40-dagentijd ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel/ piano
Solist

: Ad van Nieuwpoort
: Pieter Swarts
: Carolien Oosterhof
: Dirk Out
: Matthijs Mesdag - bas

Orgelspel: ‘Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ’ van J.S. Bach (1685-1750)
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.

Zingen: Lied 221 : 1, 2 en 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.
Woorden van welkom
Gebed van Opgang

Zingen: Psalm 139: 1, 2, 3 en 4
Kindergesprek
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 335 (3x zingen)
Profetenlezing: Jona 3: 1-10
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

En het Woord van JHWH geschiedde tot Jona ten tweeden male:
Sta op
ga naar Nineve, die grote stad
en roep tot haar de roep
die ik tot je spreek.
En Jona stond op
en ging naar Nineve,
naar het Woord van JHWH.
Nineve nu was een godsgrote stad:
drie dagen gaans.
Jona begon de stad in te komen
één dag gaans
en hij riep en zei:
Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd!
De mannen van Nineve geloofden God
en ze riepen een vasten uit
bekleedden zich met zakken,
van groot tot klein.
En het woord bereikte de koning van Nineve
en hij stond op van zijn troon
legde zijn mantel van zich af
bedekte zich met een zak
en zette zich neer in de as.
Hij liet uitschreeuwen en zeggen in Nineve:
Op bevel van de koning en zijn groten:
Mens en dier, rund en schaap,
zij mogen niets proeven, niet weiden
en water mogen ze niet drinken!
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8)

9)

10)

Ze moeten zich bedekken met zakken
mens en dier!
ze moeten roepen tot God met kracht,
en omkeren moeten zij
ieder van zijn kwade weg
van het geweld dat in hun handen kleeft.
Wie weet,
keert God om
en krijgt hij berouw
keert hij om van zijn ziedende toorn
zodat wij niet verloren gaan!
En God zag hun daden
dat zij omkeerden van hun kwade weg
en God had berouw over het kwaad
dat hij gezegd had hun te zullen doen
en hij deed het niet!

Zingen: Lied 538: 1 en 2
Evangelielezing: Lukas 15 : 11 – 32
11)
12)

13)

14)

15)
16)
17)

En hij zei:
Een zeker mens had twee zonen.
De jongste van hen zei tot de vader:
Vader, geef mij het mij toevallende deel van het bezit.
En hij verdeelde hun het leven/ het vermogen.
En niet vele dagen daarna
vergaarde de jongste zoon alles bijeen
reisde naar een verre streek.
Daar verstrooide hij zijn bezit,
en leefde reddeloos.
Toen hij alles uitgegeven had,
geschiedde er een zware hongersnood over die streek
en begon hij gebrek te lijden.
En hij ging en sloot zich aan bij een van de bewoners van die streek,
die hem zond naar zijn velden om de zwijnen te hoeden.
En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen waarvan de zwijnen aten,
maar niemand gaf ze hem.
Toen kwam hij tot zichzelf en zei:
Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed
en ik verga hier van de honger.
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18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)
29)

Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en hem zeggen:
Vader,
ik heb gezondigd tegen de hemel en voor jou;
ik ben het niet meer waard jouw zoon genoemd te worden,
maak mij als één van jouw dagloners.
En hij stond op en ging naar zijn vader.
En toen hij nog ver weg was,
zag zijn vader hem
en werd innerlijk met ontferming bewogen,
hij rende en viel hem om zijn hals
en hij kuste hem.
En de zoon zei tot hem:
Vader,
ik heb gezondigd tegen de hemel en voor jou;
ik ben het niet meer waard jouw zoon genoemd te worden.
De vader echter zei tot zijn dienstknechten:
Breng snel het beste kleed
en bekleed hem,
doe hem een ring aan zijn hand
en schoenen aan zijn voeten.
En breng het gemeste kalf,
slacht het
en laten wij eten en vrolijk zijn,
want deze mijn zoon was dood en is levend geworden,
hij was verloren en is gevonden!
En zij begonnen vrolijk te zijn.
Zijn oudste zoon was in het veld.
Toen hij kwam en het huis naderde, hoorde hij muziek en dans.
En hij riep één van de knechten en vroeg na wat dat zijn mocht.
Deze zei tot hem:
Jouw broeder is gekomen,
en jouw vader heeft het gemeste kalf geslacht
want hij heeft hem gezond en wel teruggekregen.
En hij werd toornig en wilde niet ingaan.
Maar zijn vader ging uit en riep hem erbij.
En hij antwoordde en zei tot zijn vader:
Zie!
Zovele jaren heb ik jou gediend
en nooit heb ik jouw gebod overtreden
en nooit heb je mij een bokje gegeven,
om met mijn vrienden vrolijk te zijn.
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30)

31)

32)

Maar deze zoon van jou,
die jouw leven/ jouw vermogen heeft opgegeten met hoeren,
is gekomen,
en voor hem heb je het gemeste kalf geslacht!
En hij zei tot hem:
Kind,
Jij bent altijd met mij,
en al het mijne is het jouwe.
Wij moesten vrolijk zijn en verblijd,
want deze jouw broeder was dood en is levend geworden,
hij was verloren en is gevonden!

Zingen: Lied 538 : 3, 4
VERKONDIGING
Muzikaal moment
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: Voedselbank
2e: Kerk
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we lied 367f
Slotlied (staande): Lied 601: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met door allen gezongen Amen
Orgelspel: Uit Sonate VI: ‘ Andante’ van F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

***
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In verband met het coronavirus zijn alle diensten en activiteiten t/m 6 april
afgelast. Dit geldt voor de Vesperdienst, Meeleeskring, Oosterduinkring en alle
andere activiteiten.
De kerkdiensten van zondag 22 en 29 maart en 5 april zijn zonder kerkgangers.
Deze zijn te bekijken en te beluisteren via Radio Bloemendaal. Alle informatie
daarover is te vinden op www.radiobloemendaal.nl

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Rob Oudkerk ontvangt Barbara Barend.
12:15 Orgelpunt met Bert Wisgerhof
13.15 Uit Daans Platenkoffer, thema is dromen
Dinsdag 24 maart 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Dirk-Jan Thijs / Organist: Rob van Dijk

Dienst zonder kerkgangers zondag 29 maart 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Niek Scholten
Te beluisteren en te bekijken via www.radiobloemendaal.nl
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