PROTESTANTSE GEMEENTE TE BLARICUM
DE DORPSKERK

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 15 juli 2018
Vierde zondag van de zomer
Voorganger: Ds. René van den Beld, Baarn.
Liturgische kleur: groen

Ouderling/Lector:
Diaken:
Kerkrentmeester:
Organist:

Henk Aertsen
Bas Reitsma
Piet Oldenziel
Hendrika Veerman

Het voorbedenboek ligt vóór de dienst op de tafel in de Voorhof.
U kunt, indien u dit wenst, hierin uw voorbeden voor deze dienst schrijven.

INTREDE
De Paaskaars brandt. De gemeente wordt stil.
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
We gaan staan
Zingen: Lied 276
Stilte ter voorbereiding op deze eredienst
Bemoediging en Groet:
V: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw is tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
V: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en
van Jezus Christus, onze Heer
Drempelgebed
We nemen plaats
Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 3
Kyriëgebed, met als refrein 301 a ‘Kyrie eleison’
Zingen: Lied 150 a
DE SCHRIFTEN
Gebed om de Geest
Eerste Lezing: Prediker 11: 4 - 7 (NBV)
Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt,
komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat
in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles
maakt. Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet
niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal.
Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien!
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Zingen: Lied 687
Tweede Lezing: Johannes 3: 1 -16 (NBV)
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.’ 4‘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.’ ‘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.

Zingen: Lied 675
Preek, gevolgd door een korte stilte
Orgelspel

Zingen: Lied 689
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GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed
V: In verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan bidden wij:
(de kleine klok luidt…)
A: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw
koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef
ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals
ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Diaconale Mededelingen
Inzameling van gaven: 1. Diaconie (zie blz. 5)
2. Kerkrentmeesters (zie blz. 5)
Orgelspel
ZENDING EN ZEGEN
We gaan staan

Slotlied: Lied 975
Zegen
A: ‘AMEN, AMEN, AMEN’ (uit ‘Gloria’ Willem Vogel)
Orgelspel

Doorpraten over het gehoorde in deze dienst?
Er is koffie en thee of limonade in de Voorhof.
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KOMENDE KERKDIENSTEN
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

22 juli
29 juli
5 augustus
12 augustus

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. Petra Barnard, Blaricum
Ds. M.Th. van der Sijs
Ds. M.Th. van der Sijs
Ds. A.W. Berkhof, Ermelo

COLLECTEN
De diaconie collecteert (met de rode zak) voor Stichting Child. De stichting
CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van
kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet
dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en
waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen.
Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen
veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage
leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

De kerkrentmeesters collecteren (met de zwarte zak) voor het Jeugdwerk. Uw
jeugd heeft de basis gevormd voor uw huidige geloofsleven en daar is de
basis gelegd voor ons huidige kerk zijn.

AGENDA en MEDEDELINGEN
In de zomermaanden juli en augustus houdt de Cie
Kruispunt het koffiepunt voor senioren op het terras
van het Achterom. U bent vn harte welkom op
donderdagmiddag 26 juli vanaf 14 uur. Er is dan
geen ‘uitje in de buurt’.
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Zomerfietstocht.
Houdt u ook van fietsen? Vindt u het leuk om op met andere
gemeenteleden een dagje te fietsen?
Donderdag 9 augustus. Vertrek om tien uur bij de Dorpskerk, genieten van
de mooie omgeving en na de thee weer terug bij de kerk. Jan van
Vembde heeft, net als vorige jaar, een bijzondere tocht uitgezet. We
fietsen naar lunchgelegenheid De Kemphaan, buiten Almere. Leuk als u
meegaat, fijn als u voor
half augustus een mailtje stuurt naar:
bureau.bersma@gmail.com of zich bij Jan of mijzelf in de kerk opgeeft.
In de voorhof liggen nieuwe exemplaren van het parochieblad De Zaaijer,
het blad van de Vitusparochie: om mee te nemen.
PASTORAAL CONTACT
Ds. Van den Beld is na de dienst te spreken in de Voorhof. Voor nader
contact is hij telefonisch bereikbaar onder nummer:  888 5013, of per
email: beldrene@gmail.com.
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