Zondag 28 juni 2020
(Online) Dienst in gesprek
Stan Bogaers, Sytze Kraan, Daan van der Kuur, Laura Neelissen,
Trui van Nieuwpoort en Fien Ragas doen Bat- mitswa
en
Ilse Peereboom wordt gedoopt
Tijdens deze dienst zal er géén gemeentezang zijn
De liederen worden enkel en alleen gezongen door Matthijs Mesdag
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Solist - bas
Zang
Accordeon

: Ad van Nieuwpoort
: Otto Linker
: Ineke Abbekerk
: Agnes van Bekkum
: Matthijs Mesdag
: Niki Jacobs
: Pieter Jan Cramer

Muziek: O happy day…
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger:

Groet
Voorganger:

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.

Lied: 286: 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
Amen.
Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Muziek Niki Jacobs en Pieter Jan Cramer
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Merav Weishut leest uit de Hebreeuwse Tora
Gesprek
1e Schriftlezing door Stan Bogaers: Genesis 1 : 1 - 5
1)

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

2)

De aarde nu was woest en ledig:
duisternis over de oervloed,
maar de adem Gods zweefde over de wateren.
God zei:
Er zij licht !
En er was licht.
God zag het licht, het was goed
God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
God riep tot het licht:
Dag !
en tot de duisternis riep hij:
Nacht !
Het werd avond, het werd morgen, één dag.

3)

4)
5)

Uitleg
Gesprek
Muziek Niki Jacobs
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2e Schriftlezing door Sytze Kraan: Genesis 37 : 1 – 11
1)

Jakob woonde in het land van zijn vaders vreemdelingschap,
in het land Kanaän.

2)

Dit zijn de verwekkingen van Jacob:
Jozef, zeventien jaar oud
was bij zijn broeders het kleinvee aan het weiden;
hij was als jongen bij de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa,
de vrouwen van zijn vader.
En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan hun vader over.
Israël had Jozef lief boven al zijn zonen
want een zoon van de ouderdom was hij voor hem;
en hij maakte voor hem een bonte lijfrok.
Toen zijn broeders zagen dat hun vader hém liefhad boven al zijn broeders
haatten zij hem
en konden zij niet met hem spreken in vrede.

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

En Jozef droomde een droom
en berichtte het zijn broeders.
Daarom haatten zij hem eens te meer.
Hij zei tot hen:
Hoor toch deze droom die ik heb gedroomd:
Zie:
wij zijn schoven aan het binden midden op het veld
en zie: daar staat mijn schoof op, en blijft staan,
en zie: jullie schoven komen rondom
en buigen zich voor mijn schoof neer.
Zijn broeders zeiden tot hem:
Wil jij soms koning zijn, koning over ons?
wil jij heersen, heersen over ons?
En zij haatten hem eens te meer
om zijn dromen en om zijn woorden.
En hij droomde nog een droom, een andere
en vertelde die aan zijn broeders.
Hij zei:
Zie: ik heb nog een droom gedroomd:
en zie: de zon en de maan en de elf sterren buigen zich voor mij neer.
Toen hij het vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders
bestrafte zijn vader hem en zei tot hem:
Wat is dat voor droom die jij hebt gedroomd?
Moeten wij komen, ik, je moeder en je broeders
komen om ons voor jou neer te buigen ter aarde?
Ze benijdden hem, zijn broeders
maar zijn vader bewaarde dit woord.
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Uitleg
Gesprek
Muziek Niki Jacobs
3e Schriftlezing door Daan van der Kuur: Exodus 3: 1-14
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Mozes nu was herder van de schapen van Jetro zijn schoonvader,
de priester van Midian.
Hij voerde de schapen tot achter de woestijn
en hij kwam bij de berg van God, de Horeb.
De engel van JHWH liet zich aan hem zien
in een vuurvlam midden in de doornstruik.
Hij zag: daar brandde de doornstruik, een en al vuur
maar de doornstruik werd niet verteerd.
Mozes zei:
Laat ik toch van mijn weg afbuigen
en dit grote gezicht gaan bezien:
waarom de doornstruik niet verbrandt!
JHWH zag dat hij afboog om te gaan zien.
Toen riep God midden uit de doornstruik
Hij zei:
Mozes, Mozes!
En die zei:
Hier ben ik!
Hij zei:
Nader niet hierheen!
Doe je sandalen van je voeten
want de plaats waarop je staat is heilige grond.
Hij zei:
Ik ben de God van je vader,
de God van Arbaham,
de God van Izaak,
de God van Jakob.
Toen verborg Mozes zijn aangezicht
want hij vreesde naar God te kijken.
JHWH zei:
Gezien heb ik, gezien de vernedering van mijn volk
en ik heb hun luid schreeuwen voor hun drijvers gehoord
ja, ik ken hun smarten.
Afgedaald ben ik
om het te redden uit de hand van de Egyptenaren
en het te doen opgaan uit dit land
naar een goed en wijds land,
naar een land dat overvloeit van melk en honing.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

En nu:
het schreeuwen van de kinderen van Israël is tot mij gekomen.
En ik heb de kwelling gezien
waarmee de Egyptenaren hen kwellen.
En nu: ga!
Ik zend je naar Farao, de koning van Egypte
laat mijn volk, de kinderen van Israel uittrekken, weg uit Egypte!
Mozes zei:
Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan
dat ik de kinderen van Israël zou laten uittrekken, weg uit Egypte?
Hij zei:
Ik zal er zijn met jou!
En dit is voor jou het teken
dat ik het ben die jou zendt:
Wanneer je het volk hebt laten uittrekken, weg uit Egypte
dan zullen jullie God dienen op deze berg.
Mozes zei tot God:
Zie!, kom ik dan bij de kinderen van Israël
en zeg tot hen:
‘De God van jullie vaderen heeft mij naar jullie toegezonden’
dan zullen ze tegen mij zeggen:
‘Wat is zijn naam?’
Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
God zei tegen Mozes:
‘Ik zal er zijn zoals ik er ben’
Hij zei:
Zo moet je tot de kinderen van Israël zeggen:
‘Ik zal er zijn’
heeft mij naar jullie toe gezonden.

Uitleg
Gesprek
Muziek Niki Jacobs
4e Schriftlezing door Laura Neelissen: Jesaja 40 : 1 – 2
1)
2)

Troost, troost, mijn gemeente,
zegt jullie God.
Spreek tot het hart van Jeruzalem
en roept haar toe dat haar strijd gestreden is
en dat de Heer alles goed heeft gemaakt.
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Uitleg
Gesprek
Muziek Niki Jacobs
5e Schriftlezing door Trui van Nieuwpoort: Ester 2: 1-10 en 17
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Na deze gebeurtenissen
toen de woede van koning Ahasveros was gezakt,
gedacht hij Wasti
wat zij gedaan had
en wat over haar besloten was.
De jongens van de koning, die hem dienden, zeiden:
Laten we voor de koning maagdelijke meisjes zoeken,
goed om te zien.
Laat de koning in alle gewesten van zijn koninkrijk
ambtenaren aanstellen
en laten zij verzamelen alle maagdelijke meisjes
die goed zijn om te zien
in de burcht Susan, in het vrouwenhuis
onder de hand van Hegai,
de hoveling van de koning,
de bewaker van de vrouwen
om schoonheidsmassages te geven.
Het meisje dat goed zal zijn in de ogen van de koning
zal koningin worden in plaats van Wasti.
Het woord was goed in de ogen van de koning
zo deed hij.
Er was een joodse man in de burcht Susan.
En zijn naam was Mordechai
zoon van Jaïr
zoon van Simi
zoon van Kis
een Benjaminitische man.
Hij was weggevoerd uit Jeruzalem met de weggevoerden
die weggevoerd waren met Jechonja, de koning van Juda
die Nebukadnessar, de koning van Babel
had laten wegvoeren.
En het geschiedde
hij werd voogd-en-vertrouweling van Hadassa, dat is Ester,
de dochter van zijn oom
want zij had geen vader en moeder meer.
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8)

9)

10)

17)

Het meisje was schoon van gestalte
en goed om te zien.
Bij de dood van haar vader en moeder
had Mordechai haar als dochter aangenomen.
En het geschiedde toen het woord van de koning werd gehoord
en zijn wet
en vele meisjes in de burcht Susan werden verzameld
onder de hand van Hegai,
dat ook Ester werd genomen in het huis van de koning,
onder de hand van Hegai,
de bewaker van de vrouwen.
Goed was het meisje in zijn ogen
zij vond gunst voor zijn aangezicht.
En hij haastte zich haar de schoonheidsmassages
en haar eten te geven
en haar ook uit het huis van de koning
de zeven meest geziene meisjes te geven.
Hij bracht haar met haar meisjes over
naar het beste deel van het vrouwenhuis.
Ester had haar volk en haar afkomst niet bekend gemaakt
want Mordechai had haar geboden
dat zij het niet bekend zou maken (…)
De koning kreeg Ester lief
boven alle vrouwen.
Zij oogstte genegenheid (gein) en gunst voor zijn aangezicht,
boven alle maagden.
Hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd
en maakte haar koningin
in plaats van Wasti.

Uitleg
Gesprek
Muziek Niki Jacobs
6e Schriftlezing door Fien Ragas: Matteüs 3 : 13 - 17
13)

14)

Toen trad Jezus op
van Galilea naar de Jordaan tot Johannes
om zich door hem te laten dopen.
Maar Johannes weigerde hem zeer, en zei:
Ik heb nodig door jou gedoopt te worden,
en jij komt tot mij?
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15)

Jezus nu antwoordde en zei tot hem:
Laat dit gebeuren,
want zo zullen we alle gerechtigheid vervullen.
Toen liet hij hem gaan.

16)

En nadat Jezus gedoopt was,
steeg hij op uit het water.
En zie:
de hemel openende zich
en hij zag de Geest van God neerdalen als een duif
en op hem komen.
En zie:
een stem uit de hemel zei:
Deze is mijn Zoon, de geliefde,
in wie ik mijn welbehagen heb.

17)

Uitleg
Gesprek
Muziek Niki Jacobs

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP
Bediening doop aan Ilse Peereboom
Vraag
Lied 344: 1, 2 en 3
Doopgebed
Doop
Vragen
Aansteken doopkaars
Muziek: Lied 789 Lopen op het water (Opwekkingsliederen)
Overhandiging Bijbel
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Gaven - Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Save the Children / 2e: Kerk
Helaas zijn er wereldwijd nog veel kinderen in nood als gevolg van oorlogen,
rampen en armoede. Save the Children helpt in de hele wereld kinderen in nood door
het geven van medische zorg, voedsel, onderwijs, veilige opvangplekken en zorg
voor alleenstaande kinderen. U steunt deze ANBI-instelling door een gift over te
maken op IBAN: NL24 RABO 0343500000
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Lied als er een gedachtenis is: Lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4

Wij vragen u te blijven zitten tot u van de koster een teken krijgt dat u de kerk
mag verlaten.
Dan gaan we naar buiten en vormen op veilige afstand een kring in de kerktuin
Bij het naar buiten gaan horen we: Go tell it on the mountain
Voordat de duiven worden losgelaten, wordt de Zegen uitgesproken

***
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MEDEDELINGEN
Het kerkelijk bureau is alléén telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en 12.00 op nummer 023-5241913
Agenda
01-07-2020

14.00

Meelezen met Ad van Nieuwpoort, Dorpskerk

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 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Jurgen Maas praat met Linda Polman
12:15 Orgelpunt met Bert Wisgerhof
13-15 Uit Daans Platenkoffer: Muziek en liedjes uit de provincie Flevoland
30 juni 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Dr. Ruud Stiemer / Organist: Everhard Zwart
2 juli 2020 www.radiobloemendaal.nl of via internetradio
10.30 We gaan op reis! met Juup van Werkhoven
19.30 Herhaling We gaan op reis!

(Online) Dienst zondag 5 juli 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur - afscheidsdienst
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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