ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 18 juli 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 5e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Sylvia Neuféglise- Vermeer uit IJmuiden
: Ton Bruggeman
: Bart Kramer
: Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
: Joost Lub

Orgelspel: Duo, Trio en Basse de Trompète uit Magnificat in D Dorisch –
J.F. Dandrieu (1682-1738)
Opgang
Aanvangslied: Psalm 67: 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: Psalm 67: 3
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: Lied 632: 1 en 3
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing van deze zondag
Lied (solisten): Lied 333 (2 x zingen)
Schriftlezing: Ruth 2
1Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een
belangrijk man, die Boaz heette. 2 Ruth, de Moabitische, zei tegen Noömi:
‘Ik zou graag naar het land willen gaan om aren te lezen bij iemand die me dat
toestaat.’ Noömi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn dochter.’ 3 Ze ging dus naar het
land om aren te lezen, achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze
kwam van Boaz was, het familielid van Elimelech. 4 Na enige tijd kwam Boaz zelf
eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER
zegene u,’ groetten zij terug. 5 Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers:
‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ 6 De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische
vrouw die met Noömi is teruggekeerd. 7 Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou
graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is
ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.’
8 Daarop zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een
andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg maar blijf dicht bij de vrouwen
die voor mij werken. 9 Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar
gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt,
ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen.’ 10 Ze knielde,
boog diep voorover en zei: ‘Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij
bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?’ 11 En Boaz antwoordde: ‘Meer dan
eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood
van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een
volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was.
12 Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël,
onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.’
13‘Ik dank u, heer,’ zei ze, ‘want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mij moed
ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’
14 Toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar: ‘Kom maar hier en neem een stuk
brood en doop het in de wijn.’ Ze ging naast de maaiers zitten, en hij gaf haar
geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over.
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15 Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz zijn mannen de volgende
opdracht: ‘Laat haar ook tussen de schoven aren lezen, zeg daar niets van.
16 Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken en
die laten liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets.’
17 Zij werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt
had. Het was ongeveer een efa gerst. 18 Ze pakte het op en ging terug naar de stad.
Toen Noömi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Ruth haar ook nog gaf wat ze
van het middagmaal had overgehouden, 19 riep ze uit: ‘Waar heb jij vandaag aren
gelezen, waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed voor jou geweest is!’
Ruth vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had Boaz
heette. 20 Toen zei Noömi tegen haar schoondochter: ‘Moge de HEER hem
zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden.’
En ze vervolgde: ‘Hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als
losser laten gelden.’ 21 En Ruth, de Moabitische, zei: ‘Hij heeft ook nog tegen me
gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald.’
22‘Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter,’ zei Noömi
tegen Ruth, ‘want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen.’
23 Ze bleef dus aren lezen bij de vrouwen die voor Boaz werkten, tot het einde van
de gerste- en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder.
Lied: Lied 791: 1-6
Schriftlezing: Matteüs 22: 34 – 40
34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had
gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van
hen, een wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod.
39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden
zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
Lied: Lied 970: 1, 2 en 3
VERKONDIGING
Orgelspel: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 – J.S. Bach (1685-1750)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
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Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Hospice Groep Haarlem / 2e: Kerk
Uw steun is zeer welkom op IBAN: NL22 ABNA 0560199996 t.n.v. Stichting
Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o.
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: Flûtes uit Magnificat in D Dorisch – J.F.
Dandrieu (1682-1738)

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 (staande): Lied 981: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Deel II (allegro) uit de orgel sonate in F groot ‘De koekoek en de
nachtegaal’ – G.F. Händel (1685-1759)

***
U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten
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MEDEDELINGEN
Agenda
di 20/07
do 22/07

14.30
10.30

Zomeractiviteit, Kerktuin of KC
Koffieochtend, KC

Komt u ook weer naar de kerk?
Er mogen 60 aanwezigen zijn in de kerkdienst. Schroom niet om te komen, u zult
merken hoe fijn en vertrouwd het weer is, zelfs met de enkele coronamaatregelen die
er nog zijn. Aanmelden blijft noodzakelijk via het kerkelijk bureau,
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 19 13
Zomeractiviteiten
Het is inmiddels traditie geworden en daarom worden ook dit jaar twee feestelijke
middagen georganiseerd. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten,
bij te praten en een leuke activiteit mee te maken. U bent van harte welkom
op dinsdagmiddag 20 juli óf op dinsdagmiddag 17 augustus van 14.30 tot 16.30 uur.
De inloop is vanaf 14.00 uur. Bij mooi weer kunnen we terecht in de kerktuin.
Wilt u zich uiterlijk de donderdag ervoor opgeven bij het kerkelijk bureau:
(023) 524 19 13 of via bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen of bij mooi
weer de kerktuin in voor een kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.
Extra fijn: u hoeft zich niet aan te melden.

Zondag 18 juli 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Sylvia Neuféglise- Vermeer
11:15 Hemelse Modder, Vincent Bijlo gaat in gesprek met Romana Vrede
12:15 Orgelpunt door Rik Mbengue. Hij wijdt deze uitzending aan Max Reger
13.15 Dichtwerk met Leny Deurloo. Thema is de Zomer.
Dinsdag 20 juli 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Dominee Wim Scheltens uit Lunteren / Organist: Rob van Dijk
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(Online) Dienst zondag 25 juli 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Ineke Clement
U bent weer 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 kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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