ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 6 juni 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag na Trinitatis ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: dr. Matthias Smalbrugge uit Haarlem
: Frijkje Bakker
: Ineke Abbekerk
: Agnes van Bekkum
: Nicolien Smits en Annet Swarts

Orgelspel
Opgang
Aanvangslied (solisten): Psalm 100: 1 en 2
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.

Vervolg aanvangslied (solisten): Psalm 100: 3 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

Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Glorialied (solisten): Lied 217: 1, 2 en 3
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing van deze zondag
Lied (solisten): Lied 333
Gedicht
Lied (solisten): Lied 322: 1 en 3
Schriftlezing: Johannes 3: 1-17
1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus.
Hij kwam in de nacht naar Jezus toe.
‘Rabbi,’
zei hij,
‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is,
want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen
die u verricht.’
Jezus zei:
‘Waarachtig, ik verzeker u:
alleen wie opnieuw wordt geboren,
kan het koninkrijk van God zien.’
‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’
vroeg Nikodemus.
‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan
en weer geboren worden?’
Jezus antwoordde:
‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
Wat geboren is uit een mens is menselijk,
en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Wees niet verbaasd dat ik zei
dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.
De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid,
maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’
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9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

‘Maar hoe kan dat?’
vroeg Nikodemus.
‘Begrijpt u dit niet,’
zei Jezus, ‘
terwijl u een leraar van Israël bent?
Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten
en we getuigen van wat we gezien hebben,
maar jullie accepteren ons getuigenis niet.
Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek,
hoe zouden jullie me dan geloven
als ik over hemelse dingen spreek?
Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel
behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?
De Mensenzoon moet hoog verheven worden,
zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,
opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.
Want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd
om een oordeel over haar te vellen,
maar om de wereld door hem te redden.

Lied (solisten): Lied 659: 1, 2 en 4
VERKONDIGING
Orgelspel: uit Le Prélude, Fugue et Variation – César Franck (1822-1890)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Coronahulp arme landen - Kerk in Actie/ Samenwerkende Hulp Organisaties
2e: Kerk
Van de opbrengst zullen o.a. vaccins voor de allerarmsten in de wereld worden
aangeschaft. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL75ABNA 0576173681 o.v.v.
Coronacollecte 06/06/2021
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Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373716559
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

ORGELSPEL

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (mag zachtjes door allen meegezongen worden) (staande):
Lied: 673: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Andante uit de (piano) sonate in G majeur KV 284 –
W.A. Mozart (1756-1791)

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.
(met uw mondkapje voor)

***
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MEDEDELINGEN
Er zijn weer 50 kerkgangers welkom in de kerkdiensten.
U kunt zich aanmelden bij het bureau bureau@kerkpleinbloemendaal.nl,
of via tel: 023-524 19 13 tot donderdag 12.00 uur.
Aanmelden op vrijdag en zaterdag is dus niet mogelijk!
U krijgt bericht of er een plaats voor u gereserveerd is.
Dit met de kanttekening dat het toch afgelast moet als er sprake is van een ernstigere
situatie rondom het virus.
Zondag 6 juni 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met dr. Matthias Smalbrugge
11:15 Hemelse Modder, Rob Oudkerk ontvangt Joyce Hes.
12:15 Orgelpunt door Dick Koomans
Dinsdag 8 juni 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Elsbeth Grüteke uit Zeewolde / Organist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 13 juni 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Gilda Polderman uit Santpoort
Er zijn weer 50 kerkgangers welkom in de kerkdiensten.
U kunt zich aanmelden bij het bureau via mail of telefoon
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
of
tel: 023-524 19 13
uiterlijk tot donderdag 12.00 uur !
U krijgt bericht of er een plaats voor u gereserveerd is.
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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