ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 20 oktober 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 5e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Kinderkring
Crèche

: Ruben van Zwieten
: Frijkje Bakker
: Monique Brink
: Dirk Out
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2 en 3
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: Lied 280: 4 en 5
Voorganger:
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël JHWH is onze God JHWH is één en enig
Gij zult JHWH uw God liefhebben
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht
Allen : Amen.
vervolg aanvangslied: Lied 280: 6 en 7
Gemeente gaat zitten

Gebed om ontferming
Gemeente zingt: Lied 277
Zingen: Lied 315: 1, 2 en 3
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 I : Genesis 43 : 1 - 15
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

De honger in het land was zwaar.
En het gebeurde,
toen zij het koren, dat ze uit Egypte hadden meegebracht helemaal hadden
opgegeten dat hun vader tot hen zei:
Keer terug, en koop een beetje eten voor ons!
Juda zei tot hem:
Met klem heeft deze man ons betuigd:
Jullie zullen mijn aangezicht niet te zien krijgen
tenzij je broeder bij jullie is.
Als jij bereid bent onze broeder met ons mee te laten gaan
dan zullen wij afdalen en eten voor je kopen.
Maar als je niet bereid bent hem mee te laten gaan
dan dalen wij niet af
want die man zei tot ons:
Jullie zullen mijn aangezicht niet te zien krijgen
tenzij je broeder bij jullie is.
Israël zei:
Waarom hebben jullie mij kwaad gedaan
door die man mee te delen dat jullie nog een broeder hebben?
Ze zeiden:
Die man vroeg naar ons en naar onze verwantschap
hij vroeg:
Leeft jullie vader nog? Hebben jullie een broeder?
en wij hebben het hem meegedeeld, in antwoord op die woorden!
Konden wij soms weten dat hij zou zeggen:
Laat jullie broeder afdalen?
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8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)

15)

Juda zei tot Israël, zijn vader:
Laat de jongen met mij mee gaan
dan staan we op en gaan
en zullen we leven en niet sterven
wij, jij en ons kroost.
Ik zelf sta borg voor hem
uit mijn hand kun je hem opeisen:
als ik hem niet naar je terugbreng
en hem niet voor je aangezicht stel
dan ben ik geen dag zonder schuld tegenover jou.
Maar als we niet zo stonden te weifelen
dan waren we nu al twee keer teruggekeerd!
Israël hun vader zei tot hen:
Als het zo ligt, doe dan dit:
Neem uitgelezen producten van het land mee in jullie reiszakken
en laat ze afdalen als geschenk naar die man
wat balsem, wat honing, cistushars en harsschors,
pistaches en amandelen.
En neem twee keer zoveel zilver in je hand mee
het zilver dat is teruggelegd boven in jullie tassen
breng dat eigenhandig terug
misschien was het een vergissing.
En je broeder, neem hem mee.
Sta op en keer terug naar die man!
God Sjaddai geve jullie barmhartigheid
voor het aangezicht van die man
dat hij je andere broeder laat gaan,
met jullie mee en Benjamin.
En ik – moet ik mijn kinderen verliezen, dan zal ik ze verliezen.
De mannen namen dit geschenk.
In hun hand namen ze twee keer zoveel zilver mee en Benjamin.
Ze stonden op en daalden af naar Egypte.
Zij stonden voor het aangezicht van Jozef.

Zingen: Lied 803: 1 en 2
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Schriftlezing II: Genesis 43 : 16 - 34
16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

En Jozef zag Benjamin bij hen
hij zei tot degene die over zijn huis ging:
Breng die mannen in huis
slachtvee moet je slachten en bereiden
want samen met mij zullen die mannen vanmiddag eten.
De man deed zoals Jozef had gezegd
de man bracht de mannen in het huis van Jozef.
De mannen begonnen te vrezen
omdat ze in het huis van Jozef werden gebracht.
Ze zeiden:
Vanwege het zilver dat de eerste keer in onze tassen is teruggekomen
zijn we hier gebracht
om ons te overrompelen
om ons te overvallen
om ons tot slaven te nemen, samen met onze ezels.
Zij benaderden de man die over het huis van Jozef ging
en ze spraken tot hem bij de ingang van het huis.
Ze zeiden:
Ach, meneer
afgedaald waren wij de eerste keer
afgedaald om eten te kopen.
En het gebeurde, toen wij in het nachtverblijf waren gekomen
en wij onze tassen openden:
daar was ieders zilver boven in zijn tas
ons zilver in vol gewicht.
Wij komen het eigenhandig terugbrengen.
En ander zilver hebben wij bij onze afdaling `
in onze hand meegenomen om eten te kopen.
Wij weten niet wie ons zilver in onze tassen heeft gestopt.
Hij zei:
Vrede zij met jullie, vrees niet!
Jullie god, de god van jullie vaderen,
heeft je een schat gegeven in jullie tassen
maar dat zilver van jullie is bij mij aangekomen.
En Simeon liet hij naar buiten bij hen komen.
De man bracht de mannen het huis van Jozef binnen.
Hij gaf water, zodat ze hun voeten konden wassen
en hij gaf voer aan hun ezels.
Zij legden het geschenk gereed voor de komst van Jozef in de middag
want ze hadden gehoord dat ze daar brood zouden eten.
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26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

Toen Jozef het huis binnenkwam
brachten zij in hun hand het geschenk voor hem het huis in
en ze bogen zich ter aarde voor hem neer.
Hij vroeg of het hun goed ging en zei:
Gaat het jullie oude vader goed over wie jullie het hadden
leeft hij nog?
Ze zeiden:
Het gaat goed met je knecht, onze vader hij leeft nog.
Zij negen en bogen zich neer.
Hij sloeg zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon van zijn moeder.
Hij zei:
Is dat jullie kleinste broeder over wie jullie het met mij hadden?
Hij zei:
God zij je genadig, mijn zoon!
En Jozef
– in zijn diepste gevoelens geraakt door zijn broeder, hij moest wenen –
haastte zich zijn kamer in, en daar weende hij.
Maar hij waste zijn gezicht en kwam naar buiten
hij bedwong zich en zei:
Zet brood neer.
Men zette het neer, voor hem apart en voor hen apart
en apart voor de Egyptenaren die samen met hem aten.
Egyptenaren kunnen namelijk niet samen met Hebreeën brood eten
dat is een gruwel voor Egyptenaren.
En daar zaten ze voor zijn aangezicht
de eersteling op de plaats van de eersteling
de jongste op de plaats van de jongste.
De mannen keken elkaar stomverbaasd aan.
Hij liet gerechten die voor zijn aangezicht stonden voor hen opdienen
en het gerecht voor Benjamin was vijf keer groter
dan de gerechten voor hen allen.
Zij dronken en ze werden dronken met hem.

Zingen: Lied 803: 3 en 4
VERKONDIGING
Zingen: Lied 840: 1, 2 en 3
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Ashraya project
2e: Kerk
Orgelspel tijdens de collecte: Aria van Feike Asma (1912-1984)
De kinderen komen terug in de kerk
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we
Slotlied (staande): Lied 919: 1, 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen
Orgelspel: Preludium in G, BWV 541 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum
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Geven aan de collecte met uw smartphone
Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend.
Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en
smartphone. Deze ontwikkelingen maken het moeilijker om mee te doen met de
collecte tijdens de dienst. Daar hebben we nu een oplossing voor: digitaal
collecteren met uw smartphone.
In een notendop: u downloadt een app, stelt deze in voor beide collectes en wanneer
de eerste collectezak langskomt, haalt u uw telefoon erlangs. Let op dat bluetooth
aan staat op uw telefoon en...uw gift aan de collecte is gedaan. Dit systeem
gebruiken we naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld
kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven.
Als u gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heeft u de Givt-app
nodig. Ga naar de appstore of google play store om de app te installeren. U kan na
het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven . U kunt op
een later moment uw verdere registratie en bankmachtiging afronden. Voor meer
informatie kijk op: www.givtapp.net

MEDEDELINGEN
Agenda
22-10-2019
14.30
16.30
23-10-2019
14.00

Zin in ouderdom, KC
Redactievergadering, KC
GEEN meelezen

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Zin in ouderdom, dinsdag 22-10-2019 om 14.30 uur
De bijeenkomst gaat zoals de naam al aangeeft over zingeving in de ouderdom, met
een knipoog naar de vraag: Wat maakt dat wij er zin in hebben om oud te worden?
We bespreken thema’s als: Hoe gaan we om met afhankelijkheid en eenzaamheid?
Wat inspireert? Wat hebben de oude geloofswoorden ons nu te zeggen.
Iedereen die wil mag aanschuiven, opgave vooraf is niet nodig. Ook als u maar een
enkele keer komt bent u van harte welkom.
Juup van Werkhoven
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ruben van Zwieten
11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos in gesprek met dirigent en pianist Ed Spanjaard
12:15 Orgelpunt
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22 oktober 2019 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Mr. Hans van Ark / Organist: Wilbert Magré

Dienst zondag 27 oktober 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Juup van Werkhoven
Voor de dienst is er inzameling van artikelen voor de voedselbank
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