ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 14 oktober 2018
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Solo
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Mini Hulscher
: Monique Brink
: Dirk Out
: Frank Cornet
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Ans Wortel (1929-1996)

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2

2.

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
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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: Psalm 98: 3 en 4
3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

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

Zingen met Frank Cornet: Joshua fit the battle of Jericho
Allen: refrein, 2x
Joshua fit the battle of Jericho
Jericho, Jericho
Joshua fit the battle of Jericho
The walls came tumblin' down.
Solo:
You may talk about the men of Gideon
You may talk about the men of Saul
But there're none like good old Joshua
At the battle of Jericho.
Allen: refrein, 2x
Joshua fit the battle of Jericho
Jericho, Jericho
Joshua fit the battle of Jericho
And the walls came tumblin' down.
Solo:
Up to the walls of Jericho
With sword drawn in his hand
Go blow them horns, cried Joshua
The battle is in my hands
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Allen: refrein, 2x
Joshua fit the battle of Jericho
Jericho, Jericho
Joshua fit the battle of Jericho
And the walls come tumblin' down.

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 5: 13-15
13)

En het geschiedde toen Jozua te Jericho was,
dat hij zijn ogen ophief en zag:
Zie! een man staat tegenover hem,
zijn zwaard uitgetrokken in zijn hand.
Jozua ging naar hem toe en zei tot hem:
Behoor jij tot ons of tot onze tegenstanders?
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14)

15)

Hij zei:
Nee, maar als overste van de legerschare van JHWH
ben ik nu gekomen.
Toen viel Jozua met zijn aangezicht ter aarde,
boog zich neer en zei tot hem:
Wat spreekt mijn heer tot zijn dienstknecht?
De overste van de legerschare van JHWH zei tot Jozua:
Doe je sandalen van je voeten
want de plaats waarop je staat is heilig.
En Jozua deed aldus.

Zingen: Jozuaballade: 1 en 2

Tekst Karel Deurloo; muziek Tetske van Ossewaarde
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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.

Schriftlezing: Jozua 6: 1-14
1)

2)

3)

4)

5)

Jericho nu sloot zich toe
en bleef toegesloten voor de kinderen van Israël.
Niemand kon eruit
en niemand kon erin.
JHWH zei tot Jozua:
Zie! Ik geef Jericho en zijn koning in jouw hand,
de krachtige helden.
Loop om de stad,
alle krijgslieden,
rondom de stad,
één keer.
En doe dat zes dagen lang!
Zeven priesters moeten zeven joveelsjofars dragen
vóór de ark uit.
Op de zevende dag echter
moeten jullie zeven keer een rondgang om te stad maken.
Dan moeten de priesters de sjofars laten schallen.
En het zal geschieden:
Wanneer de joveelhoorn langgerekt klinkt
en jullie het geluid van de sjofar horen,
dan moet het gehele volk een geweldige juichkreet aanheffen.
Dan zal de muur van de stad ter plekke ineenstorten
en het volk zal optrekken,
iedereen er recht op af.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

Jozua, de zoon van Nun, riep de priesters op
en zei tot hen:
Neem de ark van het verbond op.
Laat zeven priesters zeven joveelsjofars nemen,
vóór de ark van JHWH uit.
En hij zei tot het volk:
Trekken jullie op,
loop om de stad,
laat de voorhoede vóór de ark van JHWH uit trekken.
En het geschiedde zoals Jozua tot het volk gezegd had:
de zeven priesters die de zeven joveelsjofars droegen,
vóór het aangezicht van JHWH uit,
trokken op
en lieten de sjofars schallen
terwijl de ark van het verbond van JHWH achter hen aan kwam.
De voorhoede ging vóór de priesters uit,
die de sjofars lieten schallen
en de achterhoede ging achter de ark:
het was een gaan en schallen van de sjofars.
Aan het volk gebood Jozua:
Geen juichkreet aanheffen,
laat je stem niet horen!
Laat er geen woord uit je mond komen,
tot aan de dag waarop ik tot je zeg:
Juich!
Dan zullen jullie juichen.
Zo ging de ark van JHWH rondom de stad, één keer.
Ze kwamen in de legerplaats
en overnachtten in de legerplaats.
Jozua stond ’s morgens vroeg op,
de priesters namen de ark van JHWH op.
De zeven priesters, die de zeven joveelsjofars droegen
vóór de ark van JHWH uit
lieten, al gaande en gaande, de sjofars schallen,
terwijl de voorhoede voor hen uit ging
en de achterhoede achter de ark van JHWH ging:
het was een gaan en schallen van de sjofars.
Zo liepen zij rondom de stad,
op de tweede dag,
één keer,
en ze keerden terug in het legerkamp.
Dat deden zij zes dagen lang.
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Zingen: Jozuaballade: 3 en 4

Tekst Karel Deurloo; muziek Tetske van Ossewaarde

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.

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.
De bevrijding gaat beginnen, hier is het beloofde
land: alle mensen mogen binnen, de bevrijding gaat beginnen, is gelegd in onze hand.

Schriftlezing: Jozua 6: 15-20
15)

16)

17)

En het geschiedde op de zevende dag:
ze stonden vroeg op bij het opgaan van de dageraad
en ze liepen rondom de stad
volgens dezelfde richtlijn, zeven keer.
Alleen op die dag liepen zij zeven keer rondom de stad.
En het geschiedde bij de zevende keer
- de priesters lieten de sjofars schallen –
dat Jozua tegen het volk zei:
Juich!
Want JHWH geeft jullie de stad!
Maar de stad zal zijn als gebannen aan JHWH,
en alles wat erin is.
Alleen Rachab de hoer zal leven
zij en allen die tot haar huis behoren,
want zij heeft de boden verborgen,
die wij gezonden hadden.
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18)

19)

20)

Alleen: jullie, wacht je voor het gebannene,
zo niet
(als jullie eerst gebannen hebben
en jullie nemen toch iets van het gebannene weg)
dan leggen jullie daarmee de legerplaats van Israël onder de ban
en storten jullie die in het ongeluk
Al het zilver en goud,
alle voorwerpen van koper en ijzer,
geheiligd is het aan JHWH
bij de schat van JHWH moet het terecht komen.
Toen juichte het volk en men liet de sjofars schallen.
En het geschiedde,
zodra het volk het geluid van de sjofar hoorde,
dat het volk juichte met een geweldige juichkreet.
Toen stortte de muur ter plekke ineen
en het volk trok op naar de stad
iedereen er recht op af en zij namen de stad in.

Zingen: Jozuaballade: 5 en 6

Tekst Karel Deurloo; muziek Tetske van Ossewaarde

5.

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.

6.

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.
De bevrijding gaat beginnen, hier is het beloofde
land: alle mensen mogen binnen, de bevrijding gaat beginnen, is gelegd in onze hand.
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VERKONDIGING
Zingen: Gezang 244: 1, 2 en 3 (LB 1973)

(m: P. Nicolai 1599 ; t: E.L. Smelik)
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2.

Laat u door de Trooster vinden,
eens onbemind, nu Gods beminden,
o kindren van Jeruzalem,
dwaalt niet moedeloos, als vreemden,
want Christus leeft, Hij die u kende.
Nu neemt de Geest en deelt uit Hem.
Uw wachten is voorbij,
de Dag komt naderbij,
merkt het teken,
maakt u bereid,
de Heer bevrijdt,
staat op en volgt, het is de tijd.

3.

Ja, dit wordt een dag der dagen!
Het nieuwe boek is opgeslagen,
de Geest schrijft wegen in de tijd.
De trompet is reeds gestoken,
de stad werd zevenmaal omtrokken,
hoelang reeds bleef dit uur verbeid!
Treedt nu de muren uit:
de Geest neemt ons ten buit,
zijn getuigen.
Een nieuwe baan
mag ieder gaan,
de Heiland zelf, Hij schrijdt vooraan.

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven voor Kerk in Actie Werelddiaconaat Nepal
Orgelspel tijdens de collecte: Ballade over ‘Liebster Jesu, wir sind hier…’
van Liselotte Kunkel (*1975)
De kinderen komen terug in de kerk
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we
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Slotlied (staande): Lied 769: 1, 4, 5 en 6

4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

5. Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
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Zegen, beantwoord met door allen gezongen:

Orgelspel: Psalm 150 ‘Looft God op trompet en bazuin!’ van Toon Hagen (*1959)
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
14-10-2018

18-10-2018

16.00

14.30
20.15

Areopagus, Ad van Nieuwpoort in gesprek met
Karel Eykman, met voordrachten van
‘meneer Aart’ - Aart Staartjes
Sierlijke Kroon, KC
Filosofiekring, KC

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
DE SIERLIJKE KROON OVER WERKEN OP DE AMBULANCE
Op donderdag 18 oktober komt mevrouw Machteld Bakker ons vertellen over haar
werk. Zij is ambulanceverpleegkundige in Haarlem.
De titel van haar verhaal is: De ambulance komt, wat nu? Het gaat over vragen als:
Hoe werkt de ambulancedienst? Wat verwachten wij van deze dienst en wat wordt van
ons verwacht? Als u wel eens met de ambulance bent mee geweest, dan heeft u vast
opgemerkt hoe bekwaam en behulpzaam het personeel in zo’n grote gele auto is.
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)
Uitzending Radio Bloemendaal 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, Klaas Vos in gesprek met Cisca Dresselhuys
12:15 Orgelpunt
13:15 Surprise
14:15 Aangeraakt, met Ineke Clement. Thema: Uitvaarten
15.00 Pauze
16.00 Areopagus, Ad van Nieuwpoort in gesprek met Karel Eykman,
met voordrachten van ‘meneer Aart’ - Aart Staartjes
16 oktober Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Drs. Andries Knevel
Organist/pianist: Everhard Zwart
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Dienst zondag 21 oktober 2018 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Klaas Vos
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