PROTESTANTSE GEMEENTE TE BLARICUM
DE DORPSKERK

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 14 juli 2018
Vierde zondag van de zomer

Voorganger: Ds. René van den Beld, Baarn.
Liturgische kleur: groen
Ouderling/Lector

:

Mieke Bleys

Diaken

:

Willem van Someren Greve

Kerkrentmeester

:

Harry van Schaik

Organist

:

Peter den Ouden

Het voorbedenboek ligt vóór de dienst op de tafel in de Voorhof.
U kunt hierin uw voorbeden voor deze dienst schrijven.

INTREDE

De Paaskaars brandt. De gemeente wordt stil.
Pianospel Sonate in A grt. Hoboken XVI:5 Joseph Haydn

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
We gaan staan

Zingen: Lied 208
Nu wordt het licht, de dag breekt aan,
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

Kyriëgebed, met als refrein 301 a ‘Kyrie eleison’
Zingen: Lied 150 a
Geprezen zij God!

DE SCHRIFTEN
Gebed om de Geest
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Eerste Lezing Psalm 14 (vertaling uit: Altijd hetzelfde lied,
150 psalmen bewerkt en toegelicht door Gerard Swüste)
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Zingen: Psalm 98 :1 en 3
Zing een nieuw lied voor God de Here
Tweede Lezing: Eerste brief aan de Korinthiёrs 1: 24 – 31
24

Maar voor wie geroepen zijn,
zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25
want het dwaze van God is wijzer
dan mensen, en het zwakke van
God is sterker dan mensen.
26
Denk eens aan uw roeping,
broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke
maatstaf wijs waren, niet veel die
machtig waren, niet veel die van
voorname afkomst waren. 27 Maar
wat in de ogen van de wereld
dwaas is, heeft God uitgekozen om
de wijzen te beschamen; wat in de
ogen van de wereld zwak is, heeft

God uitgekozen om de sterken te
beschamen; 28 wat in de ogen van
de wereld onbeduidend is en wordt
veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet
te doen. 29 Zo kan geen mens zich
tegenover God op iets beroemen.
30
Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze
wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,
31
opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets
beroemen, laat hij zich op de Heer
beroemen.’

en Mattheüs 7: 26
26

En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand.

Zingen: Lied 578:1- 2 - 6
O kostbaar kruis, o wonder Gods,

Preek, gevolgd door een korte stilte
Orgel: Aria - Gordon Young

Zingen: Lied 1001
De wijze woorden en het groot vertoon,
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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: Vrienden van de Torenhof
2. Kerkrentmeesters: Orgelfonds

Orgelspel Liebster Jesu, wir sind hier. BWV 731,
Johann Sebastian Bach

ZENDING EN ZEGEN
We gaan staan

Slotlied: Lied 839
Ik danste die morgen toe de schepping begon
Zegen
A: ‘AMEN, AMEN, AMEN’ (uit ‘Gloria’ Willem Vogel)
Orgelspel Nun danket alle Gott , Georg Friedrich Kaufmann

Doorpraten over deze dienst?
Er is koffie, thee en limonade in de Voorhof.
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Pastoraal contact
Ds René van den Beld is na de dienst in de voorhof te spreken.
Voor nader contact is hij bereikbaar per email: beldrene@gmail.com
of per  onder nummer: 035-888 5013

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag

21 juli
28 juli

10.00 uur
10.00 uur

Zondag
Zondag

4 augustus
11 augustus

10.00 uur
10.00 uur

Ds Marnix Th. van der Sijs
Ds. Hilde Honderd,
Naarden-Bussum
Ds Marnix Th. van der Sijs
Ds Petra Barnard

Pastorale zorg
Ds Marnix van der Sijs wordt tijdens zijn vakantie vervangen door
ds Arie de Boer bereikbaar per email: adeboer@hetnet.nl
of per  onder nummer: 030-236 9886 en 06-2310 9242

Agenda en Mededelingen
Commissie Kruispunt
In de vakantieperiode houdt cie. Kruispunt VOOR
IEDEREEN in het Achterom op de vrijdagen: 19 & 26 juli
en 2 & 9 augustus koffie-ochtenden van 10-12 uur. Ook de
senioren van het 8eromMaal zijn van harte welkom. Of
wellicht wilt u een kennis meenemen, het kan gewoon. Heeft u onlangs iets
gehoord via CD dat u met elkaar wilt delen of wilt laten horen? Dan kunt u dit
deze ochtend meenemen en spelen wij het af; bij mooi weer op het terras.
Het gaat ons vooral om de ontmoeting met elkaar!! Daarbij zorgen wij voor de
koffie en de koek. In de 2e helft van augustus houden wij vakantie.
We starten weer op de 2e vrijdag in september met onze koffie-ochtenden.
Tot ziens! Zomerse groet!

Israël- & Jordaniëreis, 7 – 19 november 2019
Nadere informatie en contact:
jantje@protestantsegemeenteblaricum.nl
- Tjeerd Hoekstra, tel: 035-531 3430
- Jan van Vembde, tel. 035-525 4819
En op:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl
voor de beschrijving van de reis en het
aanmeldingsformulier.

Kerkomroep
Op vakantie en de dienst meevieren of gemist? Via www.kerkomroep.nl
zijn diensten zondags om 10 uur wereldwijd te volgen of later terug te horen.
Kies bij “Vind uw kerk” Blaricum
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