ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 17 juli 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 5e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster
Kinderkring
Crèche

: ds. Jessa van der Vaart
: Liesbeth Spigt
: Klaas van Giffen
: Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
: Adriana Verkuyl
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

INTREDE
Orgelspel: Preludium C dur – Christian Heinrich Rinck (1770-1846)
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst
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 Jezus Christus, onze Heer
:Amen.

Intredelied: Lied 150A: 1, 2 en 3
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 220: 1, 2 en 3
Moment met de kinderen, daarna gaan ze naar de kinderkring
Gebed van de zondag
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HEILIGE SCHRIFT
Eerste lezing: Deuteronomium 30: 15-20 NBG aangepast
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Zie, ik hou je heden het leven en het goede voor,
maar ook de dood en het kwade;
doordat ik je heden gebied de Heer, jouw God, lief te hebben
door in zijn wegen te wandelen
en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden,
opdat je leeft en talrijk wordt
en de Heer je God je zegent in het land dat gij zult beërven.
Maar als je hart zich afwendt en je niet hoort,
maar je laat verleiden en buigt voor andere goden en hen dient,
dan verkondig ik je heden dat je te gronde zult gaan;
niet lang zul je leven in het land,
dat je na het overtrekken van de jordaan zult beërven.
Ik neem heden de hemel en de aarde tegen je tot getuigen;
het leven en de dood stel ik je voor, de zegen en de vloek;
kies dan het leven, opdat je leeft, jij en je nageslacht,
door de Heer jouw God lief te hebben, naar zijn stem te horen
en te hechten aan Hem;
want dat is je leven en de lengte van je dagen bij het wonen op de akker,
waarvan de Heer je vaderen Abraham, Izaak en Jacob gezworen heeft,
dat Hij het hun geven zou.

Zingen: Lied 316: 1 en 2
Tweede lezing: Lukas 14, 15-24
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Huub Oosterhuis en Alex van Heusden

Een die ook aan tafel aanlag, hoorde dit
en sprak tot hem:
Gelukkig wie brood zal eten in het koninkrijk van God.
Hij sprak tot hem:
Een mens richtte een grote maaltijd aan
en velen werden uitgenodigd.
Op het uur van de maaltijd zond hij zijn slaaf
om de genodigden te zeggen:
‘Komt, want alles is bereid.’
Maar toen begonnen zij zich allen te verontschuldigen,
een voor een.
De eerste zei hem:
‘Ik heb een akker gekocht en die moet ik gaan zien.
Ik vraag je verontschuldig mij.’
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En een ander zei:
‘Ik heb vijf span ossen gekocht en die moet ik gaan keuren.
Ik vraag je verontschuldig mij.
Weer een ander:
‘Ik heb een vrouw getrouwd, dus kan ik niet komen.’
De slaaf kwam terug bij zijn heer en vertelde.
Toen ontstak de heer van dat huis in woede
en zei tot zijn slaaf:
‘Ga naar de pleinen, snel, en naar de stegen van de stad
en breng de armen, kreupelen, blinden en lammen hierheen.’
En de slaaf zei:
‘Heer, wat gij hebt opgedragen, is geschied
en nog is er plaats.’
De heer sprak tot de slaaf:
‘Ga naar de buitenwegen en erven
en dwing ze te komen
want mijn huis moet vol.’
Ik zeg jullie:
geen van de mannen die waren genodigd,
zal van mijn maaltijd proeven.

Zingen: Lied 316: 3 en 4
PREEK
Zingen: Lied 1000
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GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Bon Timoun / 2e: Kerk
Deze stichting ondersteunt drie basisscholen in Port au Prince, de hoofdstad van
Haïti, waar de minst bedeelde kinderen gratis onderwijs kunnen volgen.
Deze scholen geven behalve het Haïtiaanse leerplan ook onderwijs in menselijke
waarden, in een veilig en liefdevol schoolklimaat. Dankzij uw giften krijgen 550
kinderen onderwijs voor het leven, niet alleen voor levensonderhoud!
U steunt de stichting rechtstreeks met een bijdrage op rekening nr.
NL 87 TRIO 0379 6815 95 t.n.v. Bon Timoun Haïti.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.
Orgelspel Anne Brummelkamp:
De koekoek en de nachtegaal – G.F. Hándel (1685-1759)
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 977: 1, 2, 3 en 5
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel Anne Brummelkamp: Offertorio – Domenico Zippoli (1688-1726)
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MEDEDELINGEN
Agenda
do 21/07
di 26/07
do 25/08

10.30
12.30
15.00

Koffieochtend, KC
Zomeractiviteit, Lunch
Zomeractiviteit, High Tea

Koffieochtend
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.
Zomeractiviteiten
Zoals u inmiddels van ons bent gewend organiseren we in juli en augustus een
zomeractiviteit. Deze is bedoeld voor alle gemeenteleden die elkaar in deze
vakantietijd ook buiten de kerkdiensten om willen zien.
Dinsdag 26 juli 12.30 uur serveren we een smakelijke lunch (inloop 12.00 uur)
Donderdag 25 augustus om 15.00 uur is er een gezellige high tea (inloop 14.30 uur).
We nodigen u van harte uit voor beide activiteiten, die in het Kerkelijk Centrum
worden gehouden. Bij mooi weer kunnen we terecht in de kerktuin. Doet u mee,
geeft u zich dan vóór donderdag 21 juli op bij het kerkelijk bureau, via
telefoonnummer (023) 524 1913 of mail naar bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
Zowel voor de lunch als voor de high tea vragen we een bijdrage van € 5,00 per
persoon. Ter plekke te voldoen.
We gaan ervan uit dat u zelf voor vervoer zorgt, maar mocht dit problemen
opleveren geeft u dit dan even door. We hopen op gezellige middagen!
Namens de werkgroep pastoraat
Hetty Lub en Liesbeth Spigt
Vakantie Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is in de vakantieperiode gesloten op:
Maandag 18 en dinsdag 19 juli
Maandag 25 en dinsdag 26 juli
Maandag 1 en dinsdag 2 augustus
Op de woensdag en donderdag zijn we geopend tussen 10 en 12 uur.
Op vrijdag is het bureau altijd gesloten.
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Zondag 17 juli 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Kees Schuurman
In deze uitzending komt de Stichting Orgeltochten Noord-Holland aan bod met
organist en medeorganisator Willem Poot. Programmamaker Kees Schuurman is
ook lid van de voorbereidingscommissie van die Stichting. Op de zaterdagen 23 en
30 juli en 6 en 13 augustus worden weer allerlei grote en kleine orgels bezocht en
gedemonstreerd. Van orgels in kleine dorpskerken tot orgels in grote stadskerken.
Organisten van naam geven leiding aan die tochten. Het is ook op de fiets te doen,
want de orgels zijn zo uitgekozen dat ze niet te ver van elkaar liggen. Het zijn orgels
uit de 17e , 18e , 19e en 20ste eeuw. Op 23 juli bijvoorbeeld de Grote Kerk van de
Rijp, het dorpsorgel van Kwadijk en het prachtige Smitorgel van de Grote Kerk van
Edam. Die tocht wordt door gast Willem Poot verzorgd. We proberen ook unieke
opnamen van enkele kleine dorpsorgels te presenteren.
Dinsdag 19 juli 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Bas van der Graaf / Organist: Wilbert Magré

Dienst zondag 24 juli 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
U bent van harte welkom in de kerkdienst
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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