ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 11 november 2018
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 8e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
M.m.v.
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Ton Bruggeman
: Annet Swarts
: Dirk Out
: De Cantorij o.l.v. Philien Schouten
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Ans Wortel (1929-1996)

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: 612: 1 en 2

tekst Sytze de Vries, melodie Heinrich Schütz

2

Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.
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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: 612: 3
3

Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!
Voorganger:
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
Allen : Amen.

Gemeente gaat zitten
3

Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 277 (2x zingen)

Zingen met de Cantorij: Psalm 146A: 1, 2 en 3
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Cantorij:

Allen:

2

3

Hoe goed is ’t hun die bouwen
op Israëls vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben ’t heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in ’t water van de zee.

Moment met de kinderen,
hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het tegenover de kerk gelegen
kerkelijk centrum.
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 335 (3x zingen)

Schriftlezing: Jozua 24
1)

2)

Toen liet Jozua alle stammen van Israël te Sichem bijeenkomen:
hij riep de oudsten van Israël en zijn hoofdlieden en zijn rechters
en zijn opzieners bijeen
en zij stelden zich op voor het aangezicht van God.
Jozua zei tot het gehele volk:
Zo spreekt JHWH, de God van Israël:
Aan de overzijde van de Rivier hebben jullie vaderen van oudsher
gewoond:

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Terach de vader van Abraham en de vader van Nachor.
Zij hebben andere goden gediend.
Ik nam jullie vader Abraham van de overzijde van de Rivier
en ik deed hem door het gehele land Kanaän rondgaan.
Ik vermeerderde zijn zaad
en gaf hem Isaak.
Ik gaf aan Isaak Jakob en Esau.
Ik gaf Esau het gebergte Seïr om het te beërven.
Jakob en zijn kinderen daalden echter af naar Egypte.
Ik zond Mozes en Aäron
en ik trof Egypte met plagen,
zoals ik dat in het midden daarvan deed,
daarna heb ik jullie daaruit doen uittrekken.
Toen ik jullie vaderen uit Egypte had doen uittrekken
kwamen jullie naar de zee
en de Egyptenaren achtervolgden jullie vaderen met wagens en met ruiters:
de Rietzee.
Zij schreeuwden tot JHWH
en hij zette donkerte tussen jullie en de Egyptenaren,
en hij deed de zee over hen komen
en die bedekte hen.
Jullie ogen hebben gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb.
Daarna zaten jullie dag na dag in de woestijn.
Toen bracht ik jullie in het land van de Amorieten,
die aan de overzijde van de Jordaan zaten
en zij streden tegen jullie,
maar ik gaf hen in jullie hand,
en jullie beërfden hun land,
ik verdelgde hen voor jullie uit.
Toen stond Balak de zoon van Sippor, de koning van Moab op
en hij wilde met Israël strijden.
Hij zond en liet Bileam, de zoon van Beor, roepen
om jullie te vervloeken.
Maar ik wilde Bileam niet horen,
hij moest jullie zegenen, ja zegenen,
ik redde jullie uit zijn hand.
Toen jullie de Jordaan overtrokken en bij Jericho kwamen,
streden de burgers van Jericho tegen jullie,
de Amorieten, de Perizzieten, de Kanaaänieten, de Hethieten,
de Girgazieten, de Chiwwieten en de Jebusieten.
En ik gaf hen in jullie hand.
Ik zond verslagenheid voor jullie uit.
Die verdreef hen van jullie weg
de twee koningen van de Amorieten.
Het gebeurde niet door je zwaard noch door je boog.
Ik gaf jullie een land waarop je niet gezwoegd hebt
en steden die je niet gebouwd hebt,
zodat jullie daarin konden wonen;
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wijngaarden en olijfbomen die jullie niet geplant hebben,
daarvan eten jullie.
14)

En nu:
Heb ontzag voor JHWH en dien hem volledig en trouw!
Doe de goden weg
die jullie vaderen aan de overzijde van de Rivier en in Egypte gediend
hebben,
en dien JHWH!
Als het echter kwaad is in jullie ogen om JHWH te dienen
kies dan heden wie jullie willen dienen:
of de goden die jullie vaderen gediend hebben
die van de overzijde van de Rivier,
of de goden van de Amorieten
in wier land jullie wonen.
Ik en mijn huis echter:
wij zullen JHWH dienen!

15)

Zingen: Jozuaballade: 1, 2 en 3
Cantorij:
1
Mozes is gestorven, Jozua zijn knecht
moet ons verder leiden, zo heeft God gezegd.
Alle oude woorden worden morgen waar,
’t land van melk en honing ligt al voor ons klaar.
Allen:

Tekst Karel Deurloo; muziek Tetske van Ossewaarde

Cantorij:
2

Zouden wij wel durven, tegen Jericho?
Kijk eens naar die muren, sterk en torenhoog!
Maar de twee verspieders brengen goed bericht:
Jericho’s soldaten zijn nu al gezwicht.
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Allen:

Cantorij:
3

Wat God heeft gegeven nemen wij ter hand,
trekken door het water naar de overkant.
Laten wij niet bang zijn, God gaat zelf vooraan
om de weg te wijzen, dwars door de Jordaan.
Allen:

refrein

Schriftlezing: vervolg Jozua 24
16)

17)

18)

19)

20)

Toen antwoordde het volk en zei:
Het zij verre van ons JHWH te verlaten,
om andere goden te dienen!
Ja, JHWH, hij is onze God.
die ons en onze vaderen heeft doen opgaan
uit het land Egypte, uit het diensthuis,
die voor onze ogen deze grote tekenen gedaan heeft,
en ons heeft bewaard op de gehele weg die wij gingen,
en temidden van alle volken waar wij doorheen trokken.
JHWH heeft al de volken – de Amorieten die in het land zatenvoor ons uit verdreven.
Ook wij: JHWH zullen wij dienen,
ja, hij is onze God.
Toen zei Jozua tot het volk:
Jullie kunnen JHWH niet dienen,
want een heilig God is hij,
een naijverig God is hij,
hij zal je verzet en je zonde niet verdragen:
als jullie JHWH verlaten,
en vreemde goden dienen,
dan hij zal zich omkeren,
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21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

en jullie kwaad doen,
en jullie tot een einde brengen,
nadat hij jullie goed gedaan heeft.
Toen zei het volk tot Jozua:
Nee!
JHWH zullen wij dienen!
Jozua zei tot het volk:
Jullie zijn je eigen getuigen,
dat jullie je JHWH gekozen hebben om hem te dienen.
Zij zeiden:
Getuigen!
[Jozua zei]
Welnu, doe de vreemde goden weg die in jullie midden zijn
en zet je hart op JHWH, de god van Israël!
En het volk zei tot Jozua:
JHWH, onze God zullen wij dienen,
naar zijn Stem zullen wij horen.
Toen sloot Jozua een verbond met het volk op die dag
hij stelde er regel en recht voor op in Sichem.
Jozua schreef deze woorden in het boek van de Tora Gods.
Hij nam een grote steen
en zette die daar overeind onder de eik,
in het heiligdom van JHWH.
En Jozua zei tot geheel het volk:
Zie, deze steen is voor ons tot getuige
want die heeft al het gezegde van JHWH gehoord
dat hij tot ons heeft gesproken,
hij is voor jullie tot getuige
opdat jullie je God niet verloochenen.
Toen zond Jozua het volk weg,
elk naar zijn erfdeel.
En het geschiedde na deze gebeurtenissen:
Jozua, de zoon van Nun, de dienstknecht van JHWH, stierf.
Honderdtien jaar oud.
Ze begroeven hem in het gebied van zijn erfdeel
in Timnat-Serach, in het gebergte van Efraïm,
ten noorden van de berg Gaäs.
Israël diende JHWH
alle dagen van Jozua
en alle dagen van de oudsten,
wier dagen verlengd werden boven Jozua uit,
die het gehele werk van JHWH kenden,
dat hij aan Israël gedaan had.
Het gebeente van Jozef
dat de kinderen van Israël uit Egypte hadden meegevoerd
begroeven ze in Sichem op het stuk veld
dat Jakob had gekocht van de kinderen van Chamor,
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33)

de vader van Sichem
voor honderd Qesita
het was de kinderen van Jozef tot erfdeel.
Eleazar de zoon van Aäron stierf
en ze begroeven hem op de heuvel van Pinechas zijn zoon
die hem gegeven was in het gebergte van Efraïm.

Zingen: Jozuaballade: 4, 5 en 6
Cantorij:
4

Weet je nog: Egypte, ’t land van slavernij?
Al dat bitter lijden is voorgoed voorbij.
Nu vieren wij Pasen, brood in overvloed.
Hier kunnen we vrij zijn, want dit land is goed.
Allen:

Cantorij:
5

Allen:

Jericho zal vallen zonder slag of stoot.
Blaas op de trompetten! Zing de muur kapot!
Tel zeven maal zeven, wees niet meer bevreesd.
Wij zijn uitgenodigd op het Pinksterfeest.
refrein

Cantorij:
6

Allen:

Al wat ons bedreigde, wat geen toekomst heeft
is voor ons verdreven, door de God, die leeft.
Zouden wij verlaten Hem, die ons bevrijdt?
Hij zal onze Heer zijn. Nu en voor altijd.
refrein

VERKONDIGING
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Zingen: Lied 345

2

Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen

Tekst Ad den Besten, melodie Augsburg 1609

3

God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, –
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven voor Kerk in Actie-binnenland Exodus
Geen contant geld mee?
Kijk verderop in de liturgie hoe u met uw smartphone kunt geven.
De kinderen komen terug in de kerk
Cantorij: Praise we the Lord van R. Elliott (1837-1914)
Praise we the Lord, who made all beauty
For all our senses to enjoy;
Owe we our humble thanks and duty
That simple pleasures never cloy;
Praise we the Lord, who made all beauty
For all our senses to enjoy.
Praise Him who makes our life a pleasure
Sending us things which glad our eyes
Thank him who gives us welcome leisure
That in our heart sweet thoughts may rise
Praise him who makes our life a pleasure
Sending us things which glad our eyes.
Praise Him who by a simple flower
Lifts up our hearts to things above;
Thank Him who gives to each one power
To find a friend to know and love;
Praise Him who by a simple flower
Lifts up our hearts to things above.
Praise we the Lord, who made all beauty
Give we our humble thanks and duty
That simple pleasures never cloy;
Praise we the Lord, who made all beauty to enjoy.
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we

Slotlied (staande): Lied 871

Tekst Isaac Watts, vertaling Jan Willem Schulte
Nordholt, melodie Psalmodia Evangelica 1780

2

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.
Zegen, beantwoord met door allen gezongen:
Orgelspel: ‘Grand choeur alla Händel’ van Alexandre Guilmant (1837-1911)
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Deurcollecte voor de Diaconie

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum
Verkoop van Fairtrade-artikelen na de dienst
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MEDEDELINGEN
Agenda
11-11-2018
14-11-2018
15-11-2018

16.00
09.30
20.00
14.30

Areopagus, Dorpskerk
Ad van Nieuwpoort in gesprek met Anton Philips
Consistorieoverleg, consistorie
Bijbelklas, consistorie
Sierlijke Kroon, KC

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Geven aan de collecte met smartphone
Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen
we steeds vaker met de pinpas en smartphone.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het voor mensen
moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de
dienst.
Daar hebben we nu een oplossing voor: digitaal collecteren met een smartphone.
In een notendop: je downloadt een app, stelt deze in en wanneer de collectezak
langskomt, haal je je telefoon erlangs. Let op dat bluetooth aan staat op je telefoon
en...je gift aan de collecte is gedaan. Dit systeem gebruiken we naast de gewone
manier van collecteren. Je kunt ook voor de 2 collectes tegelijk geven. Doneren met
contant geld kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven.
Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt-app
nodig. Ga naar de appstore of google play store om de app te installeren.
Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven .
Je kan op een later moment je verdere registratie en bankmachtiging afronden.
Voor meer informatie kijk op: www.givtapp.net
Sierlijke Kroon donderdag 15 november a.s. over Thijsse’s Hof
Een medewerker van Thijsse’s Hof laat ons aan de hand van beelden zien wat er
zoal groeit en bloeit in Thijsse’s Hof. Alhoewel praktisch om de hoek, zal er best
veel te vertellen zijn. Tijd: 14.30-16.30 uur (deur open vanaf 14.00 uur)
Locatie: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 20, Bloemendaal
Contactpersoon: Nelleke den Dekker 023-525 35 77 of
Aagje Scheeres 023-537 61 43 (ook voor vervoer)
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Uitzending Radio Bloemendaal 1116 AM of via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Welkom en diverse muziek
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder
12:15 Orgelpunt
13:15 Surprise
14:15 Aangeraakt met Ineke Clement
13 november 2018 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Ds. Gert van de Meeberg uit Halfweg/ Zwanenburg
Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 18 november 2018 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Prof. Dr. Bas de Gaay Fortman

16

