
      ORDE VAN DIENST   
          voor de viering op  
      Zondag 15 september 2019 
           in de Dorpskerk 
          aanvang: 10.00 uur 
     13e Zondag van de Zomer 

 
GEMEENTEZONDAG  

MET AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 

 

Voorganger   : Ad van Nieuwpoort 
Ouderling van dienst  : Hanny Korstjens 
Diaken    : Carolien Oosterhof 
Organist     : Agnes van Bekkum 
M.m.v.    : Niki Jacobs 
Kinderkring   : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche    : Voor kinderen van 0-4 jaar 

 
Orgelspel 
 

Opgang       (de gemeente gaat staan) 
 

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2 en 3 

Moment van stilte 

 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer  

Allen  :Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van de Heer Jezus Christus  

Allen  :Amen.  
 

vervolg aanvangslied: Lied 280: 4, 5 en 6 
 

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 

 

Niki Jacobs: De sterren verschijnen 
 

De sterren verschijnen eerst een voor een,  
dan fonkelen er duizenden en tel ze geen.  
Dan fonkelen er duizenden en tel ze geen. 
 
Moment met de kinderen,  

hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het kerkelijk centrum. 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Inleiding op de schriftlezing 

   

Zingen: Lied 335 (3x zingen) 

 

Schriftlezing: Genesis 39: 1-6 

 

1) Jozef had men laten afdalen naar Egypte. 

 En Potifar, een hoveling van Farao, 

 de overste van de paleiswacht, een Egyptisch man 

 kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten 

 die hem daarheen hadden laten afdalen. 

2) En JHWH was met Jozef;  hij was een man die gelukte 

 en hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. 

3) En zijn heer zag dat JHWH met hem was 

 en dat JHWH al wat hij deed door zijn hand liet gelukken. 

4) En Jozef vond genade in zijn ogen en hij kreeg hem te bedienen. 

 Hij stelde hem aan over het huis 

 en al wat hij had gaf hij in zijn hand. 

5) En het geschiedde sinds hij hem had aangesteld in zijn huis 

 en over al wat hij had 

 dat JHWH het huis van de Egyptenaar zegende omwille van Jozef. 

 De zegen van JHWH was over al wat hij had over het huis en over het veld. 

6) Hij liet al wat hij had in Jozefs hand 

 en met hem bij zich nam hij van niets meer kennis 

 behalve van het brood dat hij at. 

 En Jozef werd schoon van gestalte en schoon om te zien. 
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Zingen: Lied 166a: 1, 2 en 3 

Schriftlezing: Genesis 39: 7-23 

 

7) En het geschiedde na deze dingen 

 dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: 

  Kom bij mij liggen! 

8) Maar hij weigerde. 

 Hij zei tot de vrouw van zijn heer: 

  Zie, mijn heer neemt,  

  met mij bij zich, 

  geen kennis van wat er is in het huis, 

  en al wat hij heeft gaf hij in mijn hand. 

9)  Zelf is hij niet groter in dit huis dan ik 

  en hij heeft mij helemaal niets onthouden  

behalve jou omdat jij zijn vrouw bent. 

  Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen 

  en zondigen tegen God? 

10) En het geschiedde 

 toen zij dag aan dag tot Jozef sprak 

 en hij haar geen gehoor gaf 

door naast haar te komen liggen, 

 en bij haar te zijn – 

11) het geschiedde op zo’n dag 

 dat hij naar het huis kwam om zijn werk te doen 

 terwijl van het huispersoneel daar geen enkele man in huis was. 

12) Zij greep hem bij zijn kleed 

 en zij zei: 

  Kom bij mij liggen! 

 Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, 

 vluchtte en ging naar buiten. 

13) En het geschiedde, 

 toen zij zag, dat hij zijn kleed in haar hand had achtergelaten 

 en naar buiten was gevlucht 

14) dat zij haar huispersoneel riep. 

 Ze zei tot hen: 

  Zie! 

  Heeft hij daar een Hebreeuwse man bij ons laten komen 

  om zijn spel met ons te spelen. 

  Die komt naar mij toe om bij mij te liggen 

  maar ik riep met luide stem. 
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15)  En het geschiedde, 

  toen hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep 

  liet hij zijn kleed bij mij achter, 

  vluchtte en ging naar buiten. 

16) Zij legde zijn kleed naast zich neer 

 totdat zijn heer naar zijn huis zou komen. 

17) En zij sprak tot hem volgens deze woorden, en zei: 

  Komt daar die Hebreeuwse knecht naar mij toe, 

  die jij bij ons hebt laten komen 

  om met mij zijn spel te spelen! 

18)  En het geschiedde, 

  toen ik mij stem verhief en riep 

  liet hij zijn kleed bij mij achter, 

  en vluchtte naar buiten. 

19) En het geschiedde, 

 toen zijn heer de woorden van zijn vrouw hoorde die zij tot hem sprak: 

 ‘... volgens deze woorden deed jouw knecht mij!’ 

 dat zijn toorn ontbrandde. 

20) En Jozefs heer liet hem vastnemen  en gaf hem over in het huis van hechtenis 

 de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zitten. 

 Hij was daar in het huis van hechtenis. 

21) Maar JHWH was met Jozef 

 en hij betoonde hem trouw 

 en schonk hem genade in de ogen van de overste van het huis van hechtenis. 

22) En de overste van het huis van hechtenis gaf al de gevangenen, 

 die in het huis van hechtenis waren, in Jozefs hand 

 en alles wat daar te doen was, hij was het die het deed. 

23) De overste van het huis van hechtenis zag niet meer om  

naar wat er ook maar in zijn hand was 

omdat JHWH met hem was, 

en wat hij deed, 

JHWH liet het gelukken. 

  

Niki Jacobs: Who by fire -  Leonard Cohen 

Gebaseerd op het gebed dat aan de vooravond van Yom kippur gesproken wordt  

en een eeuwenoude melodie uit de 11de eeuw.  
 

'Want deze heiligste dag is een dag niet zonder hoop;  

ongeacht je daden kan zelfs de doodstraf afgewend worden,  

door gebed, berouw en liefdadigheid'  

 

And who by fire, who by water 
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Who in the sunshine, who in the night time 

Who by high ordeal, who by common trial 

Who in your merry merry month of may 

Who by very slow decay 

And who shall I say is calling? 

 

And who in her lonely slip, who by barbiturate 

Who in these realms of love, who by something blunt 

Who by avalanche, who by powder 

Who for his greed, who for his hunger 

And who shall I say is calling? 

 

And who by brave assent, who by accident 

Who in solitude, who in this mirror 

Who by his lady's command, who by his own hand 

Who in mortal chains, who in power 

And who shall I say is calling? 

 

VERKONDIGING 

 

Niki Jacobs: If it be your will - Leonard Cohen 

Een gebed van overgave 

 

If it be your will 

That I speak no more 

And my voice be still 

As it was before 

I will speak no more 

I shall abide until 

I am spoken for 

If it be your will 

 

If it be your will 

That a voice be true 

From this broken hill 

I will sing to you 

From this broken hill 

All your praises they shall ring 

If it be your will 

To let me sing 
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If it be your will 

If there is a choice 

Let the rivers fill 

Let the hills rejoice 

Let your mercy spill 

On all these burning hearts in hell 

If it be your will 

To make us well 

 

And draw us near 

And bind us tight 

All your children here 

In their rags of light 

In our rags of light 

All dressed to kill 

And end this night 

If it be your will 

 

If it be your will 

 

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 

Afscheid ouderlingen 

 

Afscheid diaconaal medewerkers 

 

Bevestiging ouderlingen 

 

Bevestiging diaken 

 

Voorstellen diaconaal medewerkers 

 

Onderwijzing 

 

Gebed 

 

Belofte 

 

Zegening 
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Vraag aan de gemeente:  

V: Gemeente van Christus te Bloemendaal en Overveen 

     Belooft u deze ambtsdragers te aanvaarden 

     Hen te omringen met uw medeleven, 

     Hen te dragen in uw gebeden 

     En met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 

     Wat is daarop uw antwoord? 

G: Ja, dat beloven wij 

 

Zingen (staande): Lied 672: 3 en 6 

  

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 

Opening van het seizoen door de voorzitter van de kerkenraad Hanny Korstjens 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 

1e: Partners Pays Dogon 

2e: Kerk 

 

Vandaag is de collecte voor de stichting Partners Pays Dogon. 
 

De les-/ leesboeken in de Dogontaal voor de volwassenen, waarvoor we uw 

bijdragen hebben mogen ontvangen, zijn klaar. De alfabetisering- en 

voorlichtingscursussen worden vanaf november weer gegeven. In de avond na een 

dag hard werken! Daarom is de  collecte vandaag bestemd  voor de aanschaf van 

Waka Wakalampjes. WakaWaka  betekent schitterend licht.  

De zon laadt het lampje op en zo kan er in de avond een zeer vervuilende en 

gevaarlijke kerosine lamp vervangen worden wanneer volwassenen( en kinderen!)  

werken, vergaderen en studeren. De vrouwen in onze collectieven kunnen een 

lampje kopen voor een kleine vergoeding .Voor dat bedrag staat onze Malinese 

partnerorganisatie garant voor reparatie en het vervangen van de batterij indien 

nodig. Naast de collecte kunt u voor uzelf ook een Wakalampje kopen na afloop van 

de dienst. Ook een deel van dat geld gaat naar ons project in Mali.  

Liesbeth Spigt  

 

Stichting Partners Pays Dogon rekeningnummer NL27 INGB 0004 5382 61 

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Zingen bij een gedachtenis: Lied 961 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

na elke intentie zingen we  
 

Slotlied (staande): Lied 362 
 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen:  

 

 

Orgelspel: Onder een linde groen – Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

 

 

        *** 
 

U wordt van harte uitgenodigd 

voor een lunch in de kerktuin 
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MEDEDELINGEN 

 

Agenda 

17-09-2019 20.00 Kerkenraadsvergadering, consistorie 

18-09-2019 14.00 Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC 

  20.00 Bijbelklas, Consistorie 

19-09-2019 14.30 Sierlijke Kroon, KC 
   

                                Voor meer informatie zie de website: 

           WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 

 

Sierlijke Kroon, donderdag 19 september a.s.  

Gestaag is de zomer voorbij gegleden en binnen het kerkelijk gebeuren was het in 

juli en augustus rustig. Maar in september starten we weer met alle kerkelijke 

activiteiten; zo ook de Sierlijke Kroon. We beginnen de eerste bijeenkomst op  

19 september. De deur van het Kerkelijk Centrum is vanaf 14.00 uur geopend.  

Joan Patijn, voorzitter van de Vrienden van de Dorpskerk, geeft een toelichting op 

de film Het wonder van Bloemendaal, een film die de ontwikkeling van 

Bloemendaal en de Dorpskerk laat zien, met als eerste predikant ds. Lubberti die 

voor veel opschudding heeft gezorgd. De rol van predikant wordt vervuld door onze 

eigen dominee. Na afloop sluiten we extra feestelijk af met een high tea.  

 

Voor vervoer kunt u bellen met Nelleke den Dekker (023) 525 35 77.  

 

We hopen dat u in de gelegenheid bent om op deze gezellige middag te komen. 

Namens het bestuur,  

NELLEKE DEN DEKKER   

 

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap 

09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort 

10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort 

11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos praat met Jannetje Koelewijn 

12:15 Orgelpunt  

13:15 Dichtwerk met Leny Deurloo 

 

  

17 september 2019 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Ds. Arianne Geudeke uit Wilnis 

 Organist: Everhard Zwart 

 

 

 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
http://www.radiobloemendaal.nl/
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Dienst zondag 22 september 2019 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur 

Voorganger: Ad van Nieuwpoort 

 

Voor de dienst is er inzameling van artikelen voor de voedselbank 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


