PROTESTANTSE GEMEENTE TE BLARICUM
DE DORPSKERK

ORDE VAN DIENST
VOOR ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019
Dertiende zondag van de zomer
Voorganger: drs. Jacobine Geel, Amsterdam
Liturgische kleur: groen
Ouderling/Lector

:

Henk Aertsen

Diaken

:

Bas Reitsma

Kerkrentmeester

:

Klaas Kos

Organist

;

Hendrika Veerman

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.
Orgel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
We gaan staan

Zingen:

Psalm 107, 1 en 2
Gods goedheid houdt ons staande

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 107, 9
Waarom sluit gij uw ogen?
Kyriëgebed,
besloten met “Zo roepen wij zingende tot U”
Lied 301a: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Zingen: Lied 25B
Houd mij in leven, wees mijn redding
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DE SCHRIFTEN
Gebed om de Geest
Eerste Lezing: Psalm 119, 1 – 16
1

Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER,
gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
hem zoeken met heel hun hart.
Zij bedrijven geen onrecht,
maar gaan de wegen die hij wijst.

2

3

4

Uw regels hebt u gegeven
opdat wij ons eraan houden.
Laat toch mijn wegen recht zijn,
ik wil mij houden aan uw wetten.

5

6

Ik zal nooit beschaamd staan
als ik uw geboden in acht neem.
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Ik zal mij houden aan uw wetten –
verlaat mij dan niet voorgoed.

7

8

*
9

Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.
10
Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.
11

Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
12
Geprezen bent u, HEER,
onderwijs mij in uw wetten.
13

Mijn lippen hebben uitgesproken
wat uw mond ons voorschreef.
14
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
15

Uw regels wil ik overdenken,
het oog op uw paden gericht.
16
Ik verheug mij in uw wetten,
uw woord zal ik niet vergeten.
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Zingen: Lied 691,1
De Geest van God waait als een wind
Tweede lezing: Handelingen 17, 22 - 28
22

Paulus richtte zich tot de leden van
de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik
heb gezien hoe buitengewoon
godsdienstig u in ieder opzicht bent.
23
Want toen ik in de stad rondliep en
alles wat u vereert nauwlettend in
ogenschouw nam, ontdekte ik ook
een altaar met het opschrift: “Aan de
onbekende god”. Wat u vereert
zonder het te kennen, dat kom ik u
verkondigen. 24 De God die de
wereld heeft gemaakt en alles wat er
leeft, hij die over hemel en aarde
heerst, woont niet in door
mensenhanden gemaakte tempels.
25
Hij laat zich ook niet bedienen
door mensenhanden alsof er nog

iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf
aan iedereen leven en adem en al
het andere schenkt. 26 Uit één mens
heeft hij de hele mensheid gemaakt,
die hij over de hele aarde heeft
verspreid; voor elk volk heeft hij een
tijdperk vastgesteld en hij heeft de
grenzen van hun woongebied
bepaald. 27 Het was Gods bedoeling
dat ze hem zouden zoeken en hem
al tastend zouden kunnen vinden,
aangezien hij van niemand van ons
ver weg is. 28 Want in hem leven wij,
bewegen wij en zijn wij. Of, zoals
ook enkele van uw eigen dichters
hebben gezegd: “Uit hem komen ook
wij voort.”

Zingen: Lied 691, 2 en 3
De Geest van God is als een vuur,

Preek, gevolgd door een korte stilte
Orgel
Zingen: Lied 538
Een mens te zijn op aarde

GEBEDEN EN GAVEN
V: Laat ons bidden…
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
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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
Bloemengroet, Mededelingen, Collecten:
• Diaconie: Kerk in Actie, Syrië
(rode zak).
• Kerkrentmeesters: Instandhouding Kerk (zwarte zak).
Orgel

ZENDING EN ZEGEN
We gaan staan

Slotlied: Lied 657, 1, 2, 3 en 4
Zolang wij ademhalen
Zegen
A: AMEN, AMEN, AMEN (uit ‘Gloria’ Willem Vogel)
Orgel

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten en napraten in de
Voorhof met koffie en thee of limonade.
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Pastoraal contact
Mw. Jacobine Geel is na de dienst in de voorhof te spreken.
Voor nader contact is zij bereikbaar per email: jdcgeel@romeo.computel.nl>

Pastorale zorg
Ds Arie de Boer is in de maand september alleen voor noodgevallen
beschikbaar voor het pastoraat en te bereiken onder nummer 030-236 9889
en 06-2310 9242 of per email adeboer@hetnet.nl.
Vanaf oktober is ds Arie de Boer tijdelijk en speciaal voor het pastoraat
verbonden aan de Dorpskerk.

Komende kerkdiensten
Zondag

22 september 10.00 uur

Prof. B. de Gaay Fortman, Ermelo

Zondag

29 september 10.00 uur

Ds. C. van Dorp, Schalkhaar

Zondag

6 oktober

10.00 uur

Ds. P. Barnard, Avondmaal

Zondag

13 oktober

10.00 uur

Ds B. Hengeveld, Huizen

Agenda en Mededelingen Cie. Kruispunt
Het TEAM van cie. Kruispunt is uitgebreid met
mw. Bep Boekenstein en dat is fijn!
De vakanties zijn voorbij en wij zijn gestart met
onze ‘Koffiepunt’-ochtenden in Pand Achterom op
de 2e en de 4e vrijdag van de maand.
Dus deze maand nog op vrijdag 27 september!
Elke laatste donderdag van de maand is ons ‘uitje in de buurt’, dus op 26
september. Ons bezoek is aan Gé in Naarderheem én de expositie van Joke
Albers (schilderijen diverse technieken) .
Vertrek om 14 uur van het Oranjeweitje bij de kerk. Opgeven bij: Sabine:
6937258, Anne-Marie: 5336405, Bep: 06-5310 1347 óf Tiny: 06-2789 3104.
En dan natuurlijk aanstaande donderdag 19 september ons
SENIORENUITJE naar Dordrecht.
De touringcar blijft de dag bij ons, dus neem gerust een
regenjas, paraplu of rollator mee; beter mee dan om verlegen!
We vertrekken om 9.00 uur en zijn uiterlijk om 18.00 uur terug
bij de kerk. Heeft u geen vervoer naar de kerk en is er nog
geen afspraak daarover met u gemaakt? Neem dan contact op met AnneMarie de Fouw, telnr. 06-21230727.
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FIETSTOCHT CONTACTPERSONEN, 21 SEPTEMBER 2019
Ook dit jaar gaan de contactpersonen met elkaar fietsen. De fietstocht en
lunch worden door het Consistorie aangeboden. Via een route over velden
en door dreven, met onderweg een koffiestop, wordt voor de lunch ergens
aangestoken. Om 10 uur wordt er in het Achterom verzameld waar na
terugkomst de tocht wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:
mw. Aly van Vembde,  035-525 4819.

Donderdag 19 september 2019
Prof. Mr. Dr. Afshin Ellian
Over de rol van de islam
in Europa
~~~~~~~~~~~~
In de Dorpskerk te Blaricum,
Torenlaan 16.
De avond begint om 20.00 uur
De toegang is vrij.
~~~~~~~~~~~~
Voor nadere informatie:
zie de flyer in de voorhof en WWW.PGBLARICUM.NL
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