ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 18 november 2018
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 9e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
Organist
Kinderkring
Crèche

: Prof. Dr. Bas de Gaay Fortman
: Mini Hulscher
: Annet Swarts
: Miel Jongsma
: Dirk Out
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Angela Merkel en Emmanuel Macron herdenken einde Eerste Wereldoorlog, 11-11-2018

In de Eerste Wereldoorlog waren Duitsland en Frankrijk elkaars nietsontziende
vijanden. 100 jaar geleden kwam een einde aan die verschrikkingen.

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Psalm 130: 1

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.
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vervolg aanvangslied: Psalm 130: 3
3.

Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

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.
vervolg aanvangslied: Psalm 130: 4
4.

Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

Gemeente gaat zitten

Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 277 (2x zingen)
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Zingen: Lied 1008: 1, 2 en 3

2.Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3.Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Moment met de kinderen: Dat is veel!
Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in
gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee
muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus - want zij heeft gegeven van haar
armoede.
Hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het tegenover de kerk gelegen
kerkelijk centrum.
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 335 (3x zingen)

Schriftlezing: Psalm 130
1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

Een pelgrimslied.
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.
Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.
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Zingen: Lied 130A: 1, 2 en 3

2.

Ik hoop op God de Heer en wacht
het woord dat Hij zal spreken.
Al loopt het naar de middernacht,
ik volg zijn heilig teken.
Mijn hart is in de donkerheid
een wachter die het licht verbeidt,
een wachter op de morgen.

3.

Hoop, Israël, op God de Heer
die rijk is aan genade.
Want Hij verlaat u nimmermeer,
al kiest gij ook ten kwade.
Hij leidt u door de woestenij
en maakt gans Israël eens vrij
van ongerechtigheden.
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Schriftlezing: Romeinen 12: 9-18
9)

Laat uw liefde oprecht zijn.
Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

10)

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf.

11)

Laat uw enthousiasme niet bekoelen,
maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

12)

Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt,
en bid onophoudelijk.

13)

Bekommer u om de noden van de heiligen
en wees gastvrij.

14)

Zegen uw vervolgers; zegen hen,
vervloek hen niet.

15)

Wees blij met wie zich verblijdt,
heb verdriet met wie verdriet heeft.

16)

Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig,
maar zet uzelf aan tot bescheidenheid.
Ga niet af op uw eigen inzicht.

17)

Vergeld geen kwaad met kwaad,
maar probeer voor alle mensen het goede te doen.

18)

Stel, voor zover het in uw macht ligt,
alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
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Zingen: Lied 974: 1 en 2

2.

Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
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Verkondiging n.a.v. Johannes 11: 35 ~ Jezus weende. (Statenvertaling)
Zingen: Lied 835: 1, 3 en 4

3.

Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven voor UAF, Stichting Vluchtelingenstudenten
Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan.
De stichting steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het
hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor collegegeld,
taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten.
https://www.uaf.nl/
Wist u dat u bij ons ook aan de collecte mee kunt doen via de app Givt?
Ga naar www.givtapp.net voor meer informatie.
Orgelspel tijdens de collecte: Uit Suite III, BWV 1068, ‘Air’
van Johan Sebastian Bach (1685-1750)
De kinderen komen terug in de kerk
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen, beantwoord met door allen gezongen:
Orgelspel: Uit Concerto in a, BWV 593, ‘Allegro’
van Johan Sebastian Bach (1685-1750)
Deurcollecte voor de Kerk

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum

Medewerkers voor de koffiedienst gevraagd
Wilt u graag iets doen in de kerk? De koffieschenkgroep kan nog nieuwe
medewerkers gebruiken. U bent van harte welkom voor deze dankbare taak.
Inlichtingen en opgave bij Heleen Nieman, (023) 524 2717,
e-mail: hnieman@solcon.nl
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MEDEDELINGEN
Agenda
19-11-2018
20-11-2018
21-11-2018
22-11-2018
25-11-2018

18.00
16.30
20.00
14.00
20.30
15.00
20.00
15.00

TienerThuisgroep, Mauricialaan
Redactievergadering Maandbericht, KC
Kerkenraadsvergadering, KC
Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC
Op verhaal komen, Mauricialaan
Themamiddag dementie, KC
Thema-avond dementie, Dorpskerk
Concert, Dorpskerk

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Uitzending Radio Bloemendaal 1116 AM of via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk
11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos ontvangt de journalist John Jansen van Galen,
die 25 jaar lang de stem was van Met Oog op Morgen
12:15 Orgelpunt
13:15 Surprise
14:15 Dichtwerk met Leny Deurloo
20 november 2018 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Ds. Annette Bosma - Organist Wim Magré

Dienst zondag 25 november 2018 in de Dorpskerk
Zondag van Voleinding
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
m.m.v. Hermine Deurloo, mondharmonica

Inzameling van artikelen voor de Voedselbank
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