ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 13 september 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 13e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
Orgel
Solisten
Fagot
Dwarsfluit
Hobo

: Ds. Juup van Werkhoven - Romeijn
: Ton Bruggeman
: Ineke Abbema
: Jan Willem van der Straten
: Agnes van Bekkum
: Bram Coops en Nicolien Smits
: Wim Lagrand
: Ellen Steinmann- Richter
: Elles de Koning

Thema: Een huis voor God?
Orgelspel
Opening
Muziek: Canon – Johann Pachelbel (1653-1706)
De gemeente gaat staan
Moment van stilte
Aansteken van de Paaskaars
Lied 277 ( 1x gesproken door de voorganger 1 x voorzang door solisten)
Bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Groet
Voorganger:
Allen:

Onze hulp is in 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 Jezus Christus, onze Heer
Amen.

Aanvangslied (solisten): Tussentijds 4: 1, 2 en 4
Voorganger:

Allen:

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

Hierna gaat de gemeente zitten
Gebed van Opgang
Lied (solisten): Lied 833
DE HEILIGE SCHRIFT
Inleiding op het thema van de dienst
Lied (solisten): Lied 681
Schriftlezing (door Jan Willem van der Straten): 2 Samuel 7:1-17
Toezeggingen over de voortzetting van Davids koningshuis
1)
Toen de koning zijn intrek had genomen
in het paleis en de HEER hem rust had gegeven
door hem van al zijn vijanden te verlossen,
2)
zei de koning tegen de profeet Natan:
‘Kijk nu toch!
Ik woon in een paleis van cederhout,
terwijl de ark van God in een tent staat.’
3)
‘Doe wat uw hart u ingeeft,’
antwoordde Natan,
‘de HEER staat u immers terzijde.’
4)
Maar diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan:
5)
‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David:
“Dit zegt de HEER:
Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen?
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)

Ik heb toch nooit in een huis gewoond,
vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe!
Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel.
Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken,
en heb ik ooit aan een van de herders van Israël,
die ik had aangesteld om mijn volk te weiden,
gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen?”
Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David:
“Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald
om mijn volk Israël te leiden.
Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam,
ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld
en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde.
Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen.
Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen.
Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt,
zoals toen het er pas woonde
en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld.
Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen.
De HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen:
Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat,
zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon
en hem een bestendig koningschap schenken.
Hij zal een huis bouwen voor mijn naam,
en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt.
Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon:
als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en zweepslagen,
zoals een vader doet,
maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul,
die ik verstootte omwille van jou.
Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal
voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’
Natan bracht alles wat hij had gezien en gehoord aan David over.

Schriftlezing: 1 Petrus 2: 3-10
3)
4)

U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?
Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken
voor de bouw van een geestelijke tempel.
Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God,
dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
In de Schrift staat immers:
‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen
om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’
Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen.
Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter:
‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’
En: ‘Het is een steen waarover men struikelt,
een rotsblok waaraan men zich stoot.’
Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen,
daartoe zijn ze bestemd.
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters,
een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft
om de grote daden te verkondigen van hem
die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk;
eens viel Gods ontferming u niet ten deel,
nu wordt zijn ontferming u geschonken

Lied (solisten): Lied 973: 1, 2, 3 en 4
VERKONDIGING
Muziek: A Chloris – Reynaldo Hahn (1875-1947)
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Giften: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Artsen zonder Grenzen / 2e: Kerk
Deze ANBI-instelling biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen
en uitbraken van dodelijke ziektes. Waar de Artsen zonder Grenzen onrecht zien,
maken ze dat aan de wereld bekend. Ze sluiten niemand uit en ze laten zich niet
tegenhouden om slachtoffers te helpen, onpartijdig, deskundig en doeltreffend.
Vaak maken zij het verschil tussen leven en dood.
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v.
Artsen zonder Grenzen, Amsterdam.
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Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961
Herbevestiging, kennismaking, verbintenis
Lied: Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow 40: 1, 2, 4 (solisten) 5 (allen)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
na elke intentie gesproken:
Voorganger :
Allen
:

Zo bidden wij
Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

ZENDING EN ZEGEN
Samenzang Slotlied (staande): Lied 971: 1 en 2
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Orgelspel: Allegro di molto uit de Sonate in D Wq70/5
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Tijdens het orgelspel krijgt u van de koster een teken
dat u de kerk mag verlaten.

***
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MEDEDELINGEN
15-09-2020
19.30

Kerkenraadsvergadering, KC

Zondag 13 september 2020 uitzending Radio Bloemendaal via
www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Juup van Werkhoven
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt Rajae El Mouhandiz
12:15 Orgelpunt door Kees Schuurman
13.15 Aangeraakt, thema van het pastorale programma met verhalen, teksten en
muziek is ‘Gaandeweg’. Gaande de weg roept iets op van langere
duur, van onderweg zijn, groeien, de tijd nemen en geduld.
De huidige ingewikkelde crisis van corona dwingt als het ware
tot vertraging, tot bezinning, om zaken met aandacht en kennis
te bekijken. Samenstelling en presentatie: Mirjam Wolthuis.
Dinsdag 15 september 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Bas van der Graaf / Organist: Everhard Zwart

(Online) Dienst zondag 20 september 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jaap van de Meent
Wilt u bij de dienst aanwezig zijn, meldt u zich dan vóór donderdag
12.00 uur aan via bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of via 023-5241913
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio

6

